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رئيس دائرة العلوم، جامعة البلقاء التطبيقية                                                
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 األبحاث العلمية المنشورة
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 # أسماء الباحثين عنوان البحث جهة النشر وتاريخ النشر

Results in Physics, (Under Review), 
10 Feb 2019, ELSEVIER, North-
Holland 
                   Accepted: 21.05.2019 

The effect of VCSEL intrinsic 
dynamics on polarization bistability 

M. Jadan, Jihad Addasi, 
Moayad Flaifel, L. Burov, A. 
Gorbatsevich, P. Lobatsevich 

1 

In Process Book:  Applied Physics M. Jadan, Jihad Addasi, et 
all.  

2 

In Process Book: The science & engineering of 
materials 

M. Jadan, Jihad et all. 3 

https://www.evise.com/co-author/?dgcid=invite_email_coauthoroutreach22113797#/RINP/submission/RINP_2019_431
https://www.evise.com/co-author/?dgcid=invite_email_coauthoroutreach22113797#/RINP/submission/RINP_2019_431
https://www.evise.com/co-author/?dgcid=invite_email_coauthoroutreach22113797#/RINP/submission/RINP_2019_431
https://www.evise.com/co-author/?dgcid=invite_email_coauthoroutreach22113797#/RINP/submission/RINP_2019_431
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Optik: International Journal for 
Light and Electron Optics, will be 
published in [158 (2018) 118–
126], Received 21 October 2017 
Accepted 22 November 2017, 
ELSEVIER.  

Polarization switching mechanism 
in surface-emitting semiconductor 
lasers 

M. Jadan, J.S. Addasia, L.I. 
Burov, A.S. Gorbatsevich, 
P.M. Lobatsevich 

4 

Ukrainian Journal of  Physical 
Optics, Fab 10, 2014, Volume 15, 
Issue 1, pp 38-45,Institute of 
Physical Optics of the Ministry of 
Education and Science of Ukraine, 
Lviv, Ukraine 

Light Quenching Effects at High 
Saturation Conditions 

M. Jadan 

5 

Ukrainian Journal of Physical 
Optics,Jan 10, 2014, Volume 15, 
Issue 1, pp 17-23,Institute of 
Physical Optics of the Ministry of 
Education and Science of Ukraine, 
Lviv, Ukraine 

Mode Hopping and Carrier Density 
Fluctuations in Semiconductor 
Lasers 

M. Jadan 

6 

Physics of the Solid State. February 
2013 Vol. 55, Issue 2, pp 278-281, 
Springer-USA,MAIK Nauka/ 
Interperiodica-Russian Federation 

Localization of carbon atoms and 
extended defects in silicon 
implanted separately with C+ and 
B+ ions and jointly with C+ and B+ 
ions 

M. Jadan, A.R. Chelyadinskii 

and V.B. Odzhaev 

7 

Journal of Applied Spectroscopy, 
September 2012, Volume 79, Issue 
4, pp 577-582, Springer New York 
LLC,New York-USA 

Point model for describing the 
polarization parameters of a single-
mode semiconductor laser 

M. Jadan, L.I. Burov, and A.S. 
Gorbatsevich 

8 

Russian Microelectronics, Vol. 41, 
Issue 2, pp (85-90), March, 2012, 
Springer-
USA,MAIKNauka/Interperiodica-
Russian Federation 
 

Influence of Radiation Defects on 
Diffusion of Arsenic and Antimony 
in Implanted Silicon 

M. Jadan, A.R. Chelyadinskii 
and V.Yu. Yavid 

9 

Journal of Applied Spectroscopy, 
November 2011, Vol. 78, Issue 5, 
pp (733-737), Springer New York 
LLC,New York -USA 

Effect of Diffusion and Fluctuations 
in the Nonequilibrium Charge 
Carrier Density on the Angular 
Distribution of the Output Intensity 
for Injection Lasers Based on An 
InAsSb/ InAsSbPHeterostructure 

L I. Burov, A.S. Gorbatsevich, 
M. Jadan, V.V. Sherstnev and 
Yu.P. Yakovlev 

10 

Journal of AppliedSpectroscopy, 
17 March  2010, Vol. 77, Issue 1, 

Dynamics of Polarization Switching 
in Single-Mode Injection 
Semiconductor Lasers 

M. Jadan, L.I. Burov, A.S. 
Gorbatsevich and E.S. 
Sokolov 

11 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003040261731567X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003040261731567X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003040261731567X
http://www.ifo.lviv.ua/journal/2014/2014_1_15_06.html
http://www.ifo.lviv.ua/journal/2014/2014_1_15_06.html
http://www.ifo.lviv.ua/journal/2014/2014_1_15_03.html
http://www.ifo.lviv.ua/journal/2014/2014_1_15_03.html
http://www.ifo.lviv.ua/journal/2014/2014_1_15_03.html
http://link.springer.com/article/10.1134%2FS1063783413020108
http://link.springer.com/article/10.1134%2FS1063783413020108
http://link.springer.com/article/10.1134%2FS1063783413020108
http://link.springer.com/article/10.1134%2FS1063783413020108
http://link.springer.com/article/10.1134%2FS1063783413020108
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10812-012-9642-y
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10812-012-9642-y
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10812-012-9642-y
http://link.springer.com/article/10.1134%2FS1063739712020059
http://link.springer.com/article/10.1134%2FS1063739712020059
http://link.springer.com/article/10.1134%2FS1063739712020059
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10812-011-9525-7
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10812-011-9525-7
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10812-011-9525-7
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10812-011-9525-7
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10812-011-9525-7
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10812-011-9525-7
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10812-010-9294-8
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10812-010-9294-8
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10812-010-9294-8
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pp (65-72),Springer New York 
LLC,New York -USA 

Journal of Applied Spectroscopy, 
September2009,, Vol. 76, Issue 5, 
pp (678-684), Springer New York 
LLC,New York –USA 

Polarization Switching in Single-
Mode Injection Semiconductor 
Laser 

M. Jadan, L.I. Burov, A.S. 
Gorbatsevich and E.S. 
Sokolov 12 

American Journal of Applied 
Sciences,6  (6):1242-1245, 2009, 
Science Publications, New York-USA 

Model of High-Temperature 
Diffusion of Interstitial Silicon 
Atoms in Silicon 

M. Jadan, A.R. Chelyadinskii 
and V.Yu. Yavid 13 

Journal of Applied Sciences 
7(22):3588-3591, 2007,Asian 
Network for Scientific information,  
New York-USA 

Saturation Processes in Principal 
Channel of Dye Solutions with 
Coincident Absorption and Emission 
Bands-Part II 

Jihad S.M. Addasi, 
MohanadJadanand Saleh A. 
Abushendi 14 

American Journal of Applied 
Sciences 2(4):877-880, 
2005,Science Publications, New 
York-USA 

Residual Defects in Silicon 
Implanted with Boron and 
Phosphorous Ions 

M. Jadan 

15 

American Journal of Applied Sciences 

2(4):910-913, 2005, 

SciencePublications, New York-USA 

Displacement of Boron from the 

Silicon Crystal Nodes by Interstitial 

Si Atoms During   Implantation and 

Annealing 

M. Jadan, A.R. Chelyadinskii 
and V.Yu. Yavid 

16 

American Journal of Applied Sciences 

2(4):857-859, 2005,Science 

Publications, New York-USA 

Localization of Implanted 
Impurities in Silicon 

M. Jadan and Jihad Said 
Addasi 17 

American Journal of Applied 
Sciences, 2(4):768-770, 2005. 
Science Publications, New York-
USA 

Control of Oxygen 
Concentration by Using a 
Carbonaceous Substance 

MohanadJadan and Jihad 
Said Addasi 

18 

Nuclear Instruments and Methods in 
Physics Research, Section B: Beam 
Interactions with Materials and Atoms 
,Volume 225, Issue 4, pages (516-520) 
2004, Elsevier-Science Direct, North-
Holland. 

Efficiency of Formation of Radiation 
Defects in Silicon upon 
Implantation of Silicon and 
Phosphorus Ions 
 
 

M. Jadan, A.R. Chelyadinskii 
and V.Yu. Yavid 

19 

PhysicaStatusSolidi (b),V. 189, Issue 1, 
K1-K4 (1995), Inter science-Berlin, 
Germany. 
 

Charge States of Interstitial 
Defects in Implanted Silicon and 
their Annealing Temperatures 

M. Jadan, N. I. Berezhnov 
and A.R. Chelyadinskii 

20 

Nuclear Instruments and Methods in 
Physics Research Section B: Beam 
Interactions with Materials and 
Atoms,Volume 73, Issue 3, Pages 357-

On the Problem of Watkins 
Substitution and Migration of 
Silicon Atoms in Silicon 

M. Jadan, N. I. Berezhnov 
and A.R. Chelyadinskii 

21 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10812-009-9252-5
http://link.springer.com/article/10.1007/s10812-009-9252-5
http://link.springer.com/article/10.1007/s10812-009-9252-5
http://thescipub.com/issue-ajas/6/6
http://thescipub.com/issue-ajas/6/6
http://thescipub.com/issue-ajas/6/6
http://core.kmi.open.ac.uk/display/813449
http://core.kmi.open.ac.uk/display/813449
http://core.kmi.open.ac.uk/display/813449
http://core.kmi.open.ac.uk/display/813449
http://thescipub.com/abstract/10.3844/ajassp.2005.877.880
http://thescipub.com/abstract/10.3844/ajassp.2005.877.880
http://thescipub.com/abstract/10.3844/ajassp.2005.877.880
http://thescipub.com/abstract/10.3844/ajassp.2005.910.913
http://thescipub.com/abstract/10.3844/ajassp.2005.910.913
http://thescipub.com/abstract/10.3844/ajassp.2005.910.913
http://thescipub.com/abstract/10.3844/ajassp.2005.910.913
http://thescipub.com/abstract/10.3844/ajassp.2005.857.859
http://thescipub.com/abstract/10.3844/ajassp.2005.857.859
http://thescipub.com/abstract/10.3844/ajassp.2005.768.770
http://thescipub.com/abstract/10.3844/ajassp.2005.768.770
http://thescipub.com/abstract/10.3844/ajassp.2005.768.770
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X04007633
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X04007633
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X04007633
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X04007633
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssb.2221890131/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssb.2221890131/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssb.2221890131/abstract
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0168583X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0168583X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0168583X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0168583X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0168583X9395751P
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0168583X9395751P
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0168583X9395751P
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361, March(1993),Elsevier-Science 
Direct, North-Holland 
Patent N0 564, Registration N0  

U20010247-March 5, 2002, Patent 
Agency of Belarusian State University-
Scientific Research Department, 
Minsk-Belarus 

Calibrating Sample for Electron 
Paramagnetic Resonance 
Spectroscopy. 
 

M. Jadan, S.V. Adashckevich, 
V.F. Stelmakh, V.P. Strigutsky 
and L.V. Strigutsky 22 

Patent N0 559, Registration N0 

U20010248-March 5, 2002,Patent 
Agency of Belarusian State 
University-Scientific Research 
Department, Minsk-Belarus 

Gas Analyzer 
 

M. Jadan, S.V. Adashckevich, 
N.M. Lapchuk, V.F. Stelmakh 
and L.V. Strigutsky 23 

 
 

 األبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصة 
 

 # أسماء الباحثين عنوان البحث المؤتمر وتاريخ النشر
the 7-th International Conference in  
Interaction of radiation with solid, 
pages162-163,September (26-28) 
2007, Minsk-Belarus 

Influence of Radiation Defects on 
Diffusion of Implanted Arsenic in 
Silicon 

Oskar KhoceAraira Rivera,M. 
Jadan, A.R. Chelyadinskii 1 

Proceedings of the International 
Symposium (11ST ,97) inIon 
Implantation of Science and 
Technology In Semiconductors, pages 
114-118, January (22-24)1997, 
Technical University  of Lublin, Lublin-
Poland 

Efficiency of Formation of Radiation 
Defects in Silicon upon Implantation 
of Silicon and Phosphorus Ions 

A.R. Chelyadinskii, M. Jadan 
and H.I. HakiTaher 

2 

Proceedings of the International 
Symposium (11ST ,97) in "Ion 
Implantation of Science and 
Technology In 
Semiconductors",pages.108-113, 
January (22-24) 1997, Technical 
University  of Lublin, Lublin-Poland 

On the Model of Ion-Implanted 
Phosphorus Diffusion in Si 

M. Jadan, Khaki Takher and 
A.R. Chelyadinskii 

3 

Abstract of the First Conference in 
Materials Science-(CMS1), pp17. 
November (1-3) 1997,Mu’tah 
University, Al-Karak-Jordan 

New Model of Athermal Movement of 
an Interstitial Si Atoms in Si 

M. Jadan 

4 

Abstract of X-th. International 
Conference in "Ion Implantation 
Technology", pages (3.85), June (13-
17) 1994,Catania-Italy 

On the Mechanism of Enhanced 
Diffusion of Implanted Boron in 
Silicon 

M. Jadan,A.R. Chelyadinskii 

5 

Abstract of X-th. International 
Conference in "Ion Implantation 
Technology",  pp.(3.84),June (13-17) 
1994, Catania-Italy 

Charge States of Interstitial Defects in 
Implanted Silicon and their Annealing 
Temperatures 

N. I. Berezhnov, A.R. 
Chelyadinskii,M. Jadan 6 
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 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

M. Jadan and L.I. Burov, Spectral-polarization structure 
of the VCSEL output radiation in vicinity of the 
polarization switching point", Journal of Applied 
Spectroscopy, Springer NewYork LLC, New York-USA, 
2017, In Press 

M. Jadan and L.I. Burov 1 

M. Jadan and L.I. Burov, "Statistical properties of the 
VCSEL output radiation in vicinity of the polarization 
switching point. 1. Influence of the spontaneous noise", 
Journal of Applied Spectroscopy, Springer New York LLC, 
New York-USA, 2017, In Press 

M. Jadan and L.I. Burov 2 

M. Jadan and L.I. Burov, "Statistical properties of the 
VCSEL output radiation in vicinity of the polarization 
switching point. 2. carrier and current noise", Quantum 
Electronic, Moscow Russian Federation, 2017, In Press 

M. Jadan and L.I. Burov 3 

M. Jadan and L.I. Burov,"General method for lasing 
description inside semiconductor laser cavity", Quantum 
Electronic Moscow Russian Federation, 2017, In Press 

M. Jadan and L.I. Burov 4 

 

 اللجان التي اشتركت والمشترك بها
 

( في قسم الفيزياء، كلية العلوم، جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل/ جامعة PhDالدكتوراه )رئيس لجنة االختبارات املؤهلة لبرامج   .1

( 
ً
 م(. 2018-2017الدمام سابقا

رئيس برنامج الدكتوراه ملسار الفيزياء النظرية، قسم الفيزياء، كلية العلوم، جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل/ جامعة الدمام  .2

( 
ً
 م(. 2018-2017سابقا

جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل/   جامعة الدمام  -كلية العلوم-لجنة برنامج الدكتوراه ملسار  فيزياء املواد، قسم الفيزياء عضو  .3

( 
ً
 م(.2018-2016سابقا

4.    
ً
عضو لجنة تطوير برنامج الدكتوراه، قسم الفيزياء، كلية العلوم، جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل/ جامعة الدمام سابقا

 م(.2016-2018)

5.  (   
ً
-2016عضو لجنة إدارة ضمان الجودة قسم الفيزياء، كلية العلوم، جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل/ جامعة الدمام سابقا

 م(، 2018

6.  (           
ً
-2016عضو في لجنة املعادالت، قسم الفيزياء، كلية العلوم، جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل/ جامعة الدمام سابقا

 م(،  2018

7.                        
ً
عضو اللجنة االستشارية، قسم الفيزياء، كلية العلوم، جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل/ جامعة الدمام سابقا

 م(، 2016-2018)

، جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل/ جامعة الدمام سا -كلية العلوم -عضو لجان مناقشة رسائل املاجستير، قسم الفيزياء   .8
ً
بقا

 م(. 2018-2016الدمام، اململكة العربية السعودية ) 
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، الدمام،  -كلية العلوم -عضو لجنة تطوير املناهج، قسم الفيزياء .9
ً
جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل/ جامعة الدمام سابقا

 م(. 2019-2016اململكة العربية السعودية ) 

-2016جامعة الدمام، الدمام، اململكة العربية السعودية  )  -كلية العلوم-الفيزياءعضو لجنة تقييم االختبارات، قسم  .10

 م(.2019

-2014عضو لجنة اعتماد املجالت واملؤتمرات العلمية في الجامعة، جامعة الطفيلة التقنية، الطفيلة، اململكة األردنية الهاشمية )  .11

 م(.2016

ة التدريس في الجامعة، جامعة الطفيلة التقنية، الطفيلة، اململكة األردنية عضو املجلس التأديبي  االستئنافي ألعضاء هيئ  .12

 م(.2016-2015الهاشمية )

-2015عضو مجلس البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة، جامعة الطفيلة التقنية، الطفيلة، اململكة األردنية الهاشمية )  .13

 م(.2016

 م(. 2013-2011لطفيلة التقنية، الطفيلة، اململكة األردنية الهاشمية )قائم بأعمال عميد كلية العلوم، جامعة ا  .14

 م(.2009-2008مدير وحدة البحوث بمركز البحوث، جامعة جازان، جازان، اململكة العربية السعودية )  .15

-2002نية الهاشمية  )رئيس دائرة العلوم، جامعة البلقاء التطبيقية، كلية الطفيلة الجامعية التطبيقية، الطفيلة، اململكة األرد  .16

 م(. 2003

 م(. 2013-2011عضو مجلس عمداء، جامعة الطفيلة التقنية، الطفيلة، اململكة األردنية الهاشمية ) .17

 م(.2012-2011عضو لجنة التعيين والترقية في مجلس العمداء، جامعة الطفيلة التقنية، الطفيلة، اململكة األردنية الهاشمية ) .18

 م(. 2013-2011تقنية، الطفيلة، اململكة األردنية الهاشمية )عضو مجلس جامعة الطفيلة ال .19

اتيجية، جامعة الطفيلة التقنية، الطفيلة، اململكة األردنية الهاشمية ) .20  م(. 2012-2011عضو لجنة الخطة االستر

 م(. 2011-2009عضو املجلس العلمي، جامعة الطفيلة التقنية، الطفيلة، اململكة األردنية الهاشمية ) .21

 م(. 2013-2011س كلية العلوم، جامعة الطفيلة التقنية، الطفيلة، اململكة األردنية الهاشمية )رئيس مجل .22

عضو لجان متخصصة للنظر في ترقيات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة للترقية الى رتب أستاذ مشارك وأستاذ، جامعة الطفيلة  .23

  م(.2014-2009التقنية، الطفيلة، اململكة األردنية الهاشمية )

-2011عضو املجلس التأديبي االبتدائي ألعضاء هيئة التدريس، جامعة الطفيلة التقنية، الطفيلة، اململكة األردنية الهاشمية )  .24

 م(. 2012

-2012عضو املجلس التأديبي االستئنافي ألعضاء هيئة التدريس، جامعة الطفيلة التقنية، الطفيلة، اململكة األردنية الهاشمية )  .25

2013 .) 

وعضو للعديد من لجان التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس، جامعة الطفيلة التقنية، الطفيلة، اململكة األردنية الهاشمية   رئيس  .26

 م(.2009-2014)

 م(. 2014-2009رئيس املجلس التأديبي للطلبة، جامعة الطفيلة التقنية، الطفيلة، اململكة األردنية الهاشمية )  .27

 م(.2014-2009الجامعة، جامعة الطفيلة التقنية، الطفيلة، اململكة األردنية الهاشمية ) عضو في لجان التحقيق الخاصة في  .28

رئيس وعضو  للعديد من لجان مناقشة رسائل الدراسات العليا التي تمت الدعوة ملناقشتها في العديد من الجامعات األردنية  .29

 م(.2014-2009والعربية.)

 التدريس في الجامعات العربية.مقيم خارجي  لترقيات أعضاء هيئة  .30

 رئيس وعضو العديد من اللجان األكاديمية في الكلية والقسم. .31
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لتدريس أنشطة ا

 الجامعية في الجامعة 
 

  المقرر رقم المقرر مجال المساهمة 
 1 بصريات PHYS 203 وتطوير المقررساعة تدريس 36

 2 الكترونيات PHYS 307 وتطوير المقررساعة تدريس 36

 3 الكترونيات PHYS 308 وتطوير المقررساعة تدريس 48

  موضوعات مختارة PHYS 410 وتطوير المقررساعة تدريس 36

 5 فيزياء رياضية  PHYS 210 وتطوير المقررساعة تدريس 45

 6 فيزياء رياضية  PHYS 309 وتطوير المقررساعة تدريس 45

  1كهرومغناطيسية  PHYS 303 وتطوير المقررساعة تدريس 36

 7 والحيود()بنية المواد  1-فيزياء الجوامد PHYS 406 وتطوير المقررساعة تدريس 45
 

 شرح المقرررقم المقررعنوان المقرروصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها في الجامعة 
 

 بصريــــــات  
 

 الصورة المتكونة بواسطة المرايا األشعة الضوئية والظل، االنعكاس والمرايا المستويةالبصريات الهندسية

 
المرايا الكروية الالمة، المرايا الكروية المشتتة، االنكسار وقانون سنيلالمستوية، المرايا المنحنية                          

العدسات الالمة، العدسات المشتتة، معادالت العدسات،المكبرات، مبدأ فيرمات، العدسات

ية، العين البشرية، الكاميرا، األنظمة المتكونة من إثنين أو أكثر من العناصر البصر

 الميكروسكوب، التليسكوب، االلياف البصرية، الليزرات

 التداخل،الحيود واالستقطابمقدمة في البصريات الموجيةالبصريات الموجيــة

1 

 الكترونيـــات

اسية في دوائرالتيارالمستمر، خواص  التيارالكهربائي المتردد، عناصروخواص بعض دوائرالتيارالمتردد، القوانين األس

بعض طرق تحليل الشبكات الكهربائية، خواص أشباه الموصالت، مبدأعمل الثنائي االلكتروني وتطبيقاته، تركيب 

 BJTالترانزستور 

2 

 الكترونيـــات

، التغذية العكسية FETالمجال ترانزستور تأثير ، بPJTترانزستور ثنائي القطبية أأنواع الترانزستورات 

والمذبذبات، المكبرات والدوائر المكافئة، المكبرات التفاضلية، المكبرات التشغيلية، الدوائر  

 المتكاملة، الدوائرالمنطقية، المعالجات الصغيرة، الدوائر الالسلكية 

3 

 موضوعات خاصة

ودات، دايود الزينر، الدايودات الخاصة، تحييز الترانزستورات تحييز الدايودات، تطبيقات الدايالكترونيةالعناصر

ثنائية القطبية وتطبيقاتها، الكشف عن صالحية عمل الدايودات والترانزستورات، المكبرات، 

 رموز العناصر االلكترونية في الدوائر االلكترونية

4 

  المعادالت التفاضلية، متسلسالت فوريير نظم االحداثيات، التحليل االتجاهي، المصفوفات،فيزياء رياضية 

التحليل المركب، المعادالت التفاضلية الجزئية، الدوال الخاصة، تحويالت فوريير، تحويالت   فيزياء رياضية 

 البالس

6 

 : 1كهرومغناطيسية/ 
المغناطيسية، المجاالت المغناطيسية في المادة، الديناميكا تحليل المتجهات، الكهرباء الساكنة، الجهود، المجاالت الكهربائية في المادة ، 

 الكهربائية.

7 

javascript:submitAction_win0(document.win0,'CLASS_TITLE$0');
javascript:submitAction_win0(document.win0,'CLASS_TITLE$4');
javascript:submitAction_win0(document.win0,'CLASS_TITLE$4');
javascript:submitAction_win0(document.win0,'CLASS_TITLE$4');
javascript:submitAction_win0(document.win0,'CLASS_TITLE$4');
javascript:submitAction_win0(document.win0,'CLASS_TITLE$4');
javascript:submitAction_win0(document.win0,'CLASS_TITLE$4');
javascript:submitAction_win0(document.win0,'CLASS_TITLE$4');


 

Page 10 of 13 

Last Update: : 24/05/2019 G ≡ 19/05/1440 H 

 
 

 )بنية المواد والحيود(:  1-فيزياء الجوامد
الجدول الدوري للعناصر والروابط البينية ، التركيب البلوري والحسابات البلورية، الفضاء المتبادل، التماثالت في 

 األشعة السينية ، تقنيات الحيود األخرى.مجموعات البلورات والنقطة، حيود 

8 

 
 
 
 
 
 

 الدراسات العليا في الجامعة 

 
  المقرر رقم المقرر مجال المساهمة 

 1 ماجستيرفيزياء المواد PHYS 547 ساعة تدريس وتطوير المقرر 28
 2 ماجستيرالبلورات وانماء البلورات PHYS 544 ساعة تدريس وتطوير المقرر 28
 3 كتوراهفيزياء الحالة الصلبة/ د PHYS 601 ساعة تدريس وتطوير 

 
 شرح المقرررقم المقررعنوان المقرروصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها في الجامعة 

 
 لطالبات الدكتوراهفيزياء الحالة الصلبة 

القلوبة، االهتزازات بنية المواد الصلبة ونظرية البلورات ، األشعة السينية والنيوترونية في علم البلورات والشبيكة  

 الشبكية في بعدين: الفونونات ، اإللكترونات الحرة في المعادن. 

1 

 لطالبات الماجستيرفيزياء المواد

البنية البلورية، شبكة برافيه، الروابط في المواد الصلبة، نظرية اإللكترون الحر، ديناميكية الشبيكة، السعة الحرارية  

الجهد الدوري وحزم الطاقة، االهتزاز الفيزيائي للشبيكة، فيزياء أشباه الموصالت، فيزياء المواد فائقة لنماذج مختلفة، 

 الموصلية

2 

 لطالبات الماجستيرالبلورات وانماء البلورات 

، حيود البناء البلوري، عناصر التماثل البلوري في المواد البلورية، انتاج االشعة السينية، خصائص االشعة السينية

 االشعة السينية، المفهوم النظري إلنماء البلورات، طرق إنماء البلورات

3 

 الجامعية خارج الجامعة 
No COURSES  COURSES 

1. Semiconductor Physics 22. General Physics (101) 

2. Solid State Physics (1) 23. General Physics (102) 

3. Optics 24. General Physics (103) 

4. Medical Physics 25. Electric Circuits Lab. (I,II) 

5. Electric Circuits I 26. Electricity and Electronics Lab. 

6. Electricity and Electronics 27. General Physics      

Lab:(105,106,111,112) 
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7. Electric Circuits II 28. Electrical Workshop 

8. Analytical Mechanics 29. Projects and Training Supervision 

9. Electromagnetic Theory 30. Techniques in physics  Lab. 

10. Thermodynamics 31. Electronics Lab. 

11. Digital Electronics 32.              Properties of Matters Lab 

12. Techniques in Physics 33. Optics Lab 

13. Classical Mechanics 34. General Physics 101  -(PHYS 221) 

14. AC Circuits 35. General Physics  102 -( PHYS101) 

15.          Intermediate Physics Lab 36. General Physics   3   -(PHYS 203) 

16.             Atomic and Nuclear Physics  Lab 

 
37. General Physics         -(PHYS 099) 

17. Electronic Circuits 38. General Physics  101 -(PHYS 221) 

18. Electronics (1) & Electronics (2) 39.               Waves and Vibrations Lab 

19. 
         Optics-1        

 
40. Material Physics-1   PHYS 547 & PHYS 210                  

20. Mathematical Physics(1) 41.  Material Physics-I1     PHYS 309    

21. Mathematical Physics(2)   

 

 العضويات المشارك فيها 

 الواليات المتحدة االمريكيةأكاديمية العلوم في نيويورك، نيويورك،        

 
 التحكيم في المجالت العلمية 

 تحكيم العديد من المقاالت العلمية  في مجالت علمية، عالمية، دورية، محكمة،  مفهرسة        

 
 مناقشة رسائل طلبة الدراسات العليا 

 عضو لجان مناقشة رسائل ماجستير
 

1. M.Sc. in Physics by Fairooz Al-Aga, 2005.  
           Title of Thesis: “Concentration of magnetic particles in Barium Ferrite systems containing Cobalt  

and Titanium”, Al-al Bayt University, Jordan. 

2.  M.Sc. in Physics by Saif Al-Dalaeen, 2013. 
    Title of Thesis: “Influence of wavelength and Temperature Changes on Optical Properties of 

Liquids and Liquid Mixtures: Empirical Formulas”, Mu,tah University, Jordan. 

3.  M.Sc. in Physics by Mohammad Al-Dmour, 2014. 
         Title of Thesis: “Physical Properties Empirical Relation and Thermal Gradient of Olive-

Corn Oils Mixtures and Olive- Acetone  Solutions”, Mu,tah University, Jordan. 
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4. M.Sc. in Physics by AbdulazizSuayyemAlshrari, 2015 
         Title of Thesis: “A Review of Constraints within the Canonical Hamiltonian Approach”, 

Mu,tah University, Jordan. 
 

5.  M.Sc. in Physics by Roqayah Abdulkareem Madan Al-Mohsin, 2017 
       Title of Thesis: "Effect of Magnetic Nano-particle Inclusions on YBCO Polycrystalline   

Properties", Imam Abdulrahman Bin Faisal University/ Formerly: Dammam University, KSA 
 

 
 بدءا من األحدثالمهمات اإلدارية واللجان وخدمة المجتمع 

 

رئيس برنامج الدكتوراه ملسار الفيزياء النظرية، قسم الفيزياء، كلية العلوم، جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل/   .1

 ( 
ً
 م(.  2019-2017جامعة الدمام سابقا

جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل/      -كلية العلوم-فيزياء املواد، قسم الفيزياء عضو لجنة برنامج الدكتوراه ملسار   .2

 ( 
ً
 م(.2019-2017جامعة الدمام سابقا

عضو لجنة تطوير برنامج الدكتوراه، قسم الفيزياء، كلية العلوم، جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل/ جامعة الدمام   .3

 ( 
ً
 م(.2019-2016سابقا

لجودة وتطوير البرامج األكاديمية، قسم الفيزياء، كلية العلوم، جامعة االمام عبدالرحمن بن  عضو لجنة إدارة ضمان ا  .4

 ( 
ً
 م(. 2019-2016فيصل/ جامعة الدمام سابقا

عضو لجنة املعادالت، قسم الفيزياء، كلية العلوم، جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل/ جامعة الدمام   .5

 (
ً
 م(.  2018-2016سابقا

تشارية الخارجية، قسم الفيزياء، كلية العلوم، جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل/ جامعة الدمام  عضو اللجنة االس  .6

 (
ً
 م(.2019-2017سابقا

عضو اللجنة االستشارية، قسم الفيزياء، كلية العلوم، جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل/ جامعة الدمام   .7

 (
ً
 م(. 2019-2016سابقا

جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل/ جامعة   -كلية العلوم -، قسم الفيزياءعضو لجان مناقشة رسائل املاجستير .8

، الدمام، اململكة العربية السعودية ) 
ً
 م(. 2019-2016الدمام سابقا

جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل/ جامعة الدمام   - كلية العلوم -عضو لجنة التطوير األكاديمي، قسم الفيزياء .9

، الدمام، اململكة ا
ً
 م(.2018-2016لعربية السعودية ) سابقا

جامعة الدمام، الدمام، اململكة العربية السعودية              -كلية العلوم-عضو لجنة تقييم االختبارات، قسم الفيزياء .10

 م(.2016-2017) 

األردنية  قائم بأعمال عميد كلية العلوم، جامعة الطفيلة التقنية )جامعة حكومية أردنية(، الطفيلة، اململكة   .11

 م(.2013-2011الهاشمية ) 
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مدير وحدة البحوث بمركز البحوث، جامعة جازان )جامعة حكومية سعودية(، جازان، اململكة العربية السعودية   .12

 م(.2008-2009) 

رئيس دائرة العلوم، جامعة البلقاء التطبيقية، كلية الطفيلة الجامعية التطبيقية )جامعة حكومية أردنية(،      .13

 م(.2003-2002ململكة األردنية الهاشمية  ) الطفيلة، ا

 

 آخر تحديــــــــث
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