
	

	د. هند محمد الذيب
 عضو هيئة تدريس

 
الشخصية  املعلومات 

	الجنسية | سعودي

 10/1/1973تاريخ امليالد |   

 القسم |  الفيزياء

	halthib@uod.edu.saالربيد الجامعي الرسمي |   

		32575		|الهاتف الخاص باملكتب 

 

للغوية  ا  املهارات 

	تحدث 	كتابة 	قراءة 	اللغة
P	 P	 P	 	العربية
P	 P	 P	 	االنجليزية

 

األحدث) من  والشهادات (بدءا  لعلمية  ا  املؤهالت 

	العنوان 	مكان الصدور 	الشهادة األكادميية 	التاريخ
	اململكة العربية السعودية, الدمام 	جامعة الدمام 	دكتوراه 2010	

السعودية, الدماماململكة العربية  	 	جامعة الدمام 	ماجستري 2003	
	اململكة العربية السعودية, الدمام 	كلية العلوم للبنات بالدمام 	بكالوريوس 1995	

 
لزمالة وا واملاجستري  الدكتوراة  من  كل  بحث   عنوان 

Laser	short-pulse	heating	and	modeling	of	nonequilibrium	energy	transport	in	lattice	and	
electron	sub-systems	

	الدكتوراة

Theoretical	study	of	laser-induced	thermal	effects	in	the	irradiated	soli	targets	considering	
the	laser	pulse	parameters	

	املاجتسري

	
 

 

 

 

	



	
األحدث) من  املهني (بدءا   السجل 

	التاريخ 	مكان وعنوان جهة العمل 	رتبة الوظيفة
	وحتى اآلنهـ  25/7/1431 	جامعة الدمام 	أستاذ مساعد 

هـ إىل  17/2/1426

	هـ 25/7/1431
كلية العلوم للبنات بالدمام (حالياً 

	)جامعة الدمام
	محارض

هـ إىل 14/5/1419

	هـ 17/2/1426
كلية العلوم للبنات بالدمام (حالياً 

	)جامعة الدمام
	معيدة

 

األحدث) من  اإلدارية (بدءا   املناصب 

	التاريخ 	املكتب  	املنصب اإلداري
	وحتى اآلن 2016 	1مكتب رقم  900مبنى  وكيلة عامدة الدراسات 

	العليا 
	

لعلمية ا  اإلنجازات 

	األبحاث العلمية املنشورة
 (بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث)

	عنوان البحث جهة النرش وتاريخ النرش 	أسامء الباحثني #	
	
International	Journal	
of	Software	&	
Hardware	Research	
in	Engineering	
(2015)	

	
	
	
	
	

Pulsed	Laser	Heating	of	a	Two	layer	System	in	
Relation	to	the	Pulse	Parameters	

M.K.	El-Adawi,	
Theeb-H.M.Al	

1	

International	Journal	
of	Science	and	
Research	(IJSR)	
(2015)	

Heating	Two-Layer	System	with	Pulsed	Laser		 M.K.	El-Adawi,	
H.M.Al-Theeb	

2	

Submitted	in	11th	
International	
Conference	on	
Nitride	
Semiconductors	
(ICNS-11)	is	
approaching	
(deadline	on	April	
5th,	2015)	

Emission	characteristics	in	soft	potential	profile	
INGAN/GAN	quantum	wellEmission	
characteristics	in	soft	potential	profile	
INGAN/GAN	quantum	well	

Chao	Shen,	Tri	B.	Susilo,	Irfan	
Khan,	Pawan	Mishra,	Bilal	

Hind	Janjua,	Tien	Khee	Ng,	
,	Mohammad	A.	Althib

Alsunaidi,	and	Boon	S.	Ooi	

3	

Lasers	in	
Engineering	

		2012	

Analytic	Solution	of	Laser	Short-Pulse	Heating	of	a	
Metallic	Surface:	Exponential	Pulse	Case	

H.	M.	Al-Theeb	and	B.	S.	Yilbas	 4	



	
	عنوان البحث جهة النرش وتاريخ النرش 	أسامء الباحثني #	

Canadian	Journal	of	
Physics	2011 	

Analytical	solution	for	electron	and	lattice	site	
temperatures	due	to	laser	induced	non-
equilibrium	energy	transport	in	metals 

H.	M.	Al-Theeb	and	B.	S.	Yilbas	
M.	Al-Theeb	and	B.	S.	Yilbas 

5	

The	Arabian	Journal	
for	Science	and	
Engineering	2007	

Heating	one-dimensional	homogeneous	slab	with	
pulsed	laser	in	relation	to	the	laser	pulse	
parameters 

El-Adawi	MK,	Al-Theeb	HM 6	

	
	املشاريع البحثية املنتهية

	
	عنوان البحث تاريخ البحث 	# أسامء الباحثني

2011-2013 study	the	dual-phase-lag	
heat	conduction	in	a	two-
dimensional	medium	by	a	
heat	laser	source	with	
Gaussian	distribution	in	
both	the	spatial	and	
temporal 

Dr.	Reem	Al-khairy	and	Dr.	Hind	Althib		 1	

	
 املساهامت يف املؤمترات والندوات العلمية

	
	املكان والتاريخ مجال املساهمة 	# عنوان املؤمتر

ھـ 1433جامعة الدمام،  حضور حضور محاضرة بعنوان: ربط البحث العلًم بالتعلٌم،  
ي مؤسسات التعلٌم العالً والتعلٌم بالبحث العلًم فًي   

1 

ھـ 1432جامعة الدمام،  حضور  2 حضور ورشة تطویر الدراسات العلیا 
ھـ 1429جامعة الدمام،  حضور حضور اللقاء العلمي (األول) بعنوان: نتاج  

 الرواد العلمي 
3 

	2013	 University	Kaust حضور Laser	safety	training		 4	
	2013	University	Kaust حضور Laboratory	safety	training		 5	
	2013	University	Kaust حضور Hazardous	waste	training		 6	

 	 	 	
 

	العضويات واللجان املشارك فيها
	الجمعية السعودية للعلوم الفيزيائية •

	
لتدريس ا  أنشطة 

	الجامعية
	

	رقم املقرر مجال املساهمة 	# املقرر
	تدريس 	 	1ميكانيكا الكم  1	
	تدريس 	 2ميكانيكا الكم  	 2 
	تدريس PHYS306N	 ) 1فيزياء عميل ( 	 3 
	تدريس PHYS410N	 	موضوعات مختارة 4 



	
	رقم املقرر مجال املساهمة 	# املقرر

	تدريس 	 1ميكانيكا كالسيكية  	 5 
	تدريس 	خطة قدمية 2و 1النظرية الكهرومغناطيسية  	 6 
	تدريس 	خطة قدمية 	ميكانيكا الكم 7 

	
	الدراسات العليا

	
	رقم املقرر مجال املساهمة 	# املقرر

	تدريس 	خطة قدمية 	ميكانيكا كم متقدمة 1	
	تدريس 	خطة قدمية 	احصائية كونتومية 2	

	
	اإلرشاد األكادميي للطالب

	
	إىل 	من 	عدد الطالب 	املرحلة #	

2016	 2014	 14	 	8مستوى  – 2مستوى  1	
	

 اإلرشاف عىل رسائل املاجستري والدكتوراة

	
	التاريخ 	الجهة 	العنوان 	الشهادة العلمية #	
2014-2016	 	الدمام جامعة 	 	ماجستري 1	

	
األحدث) من  ءا  املجتمع (بدا وخدمة  للجنات  وا اإلدارية  	املهامت 

	
	عضوية اللجان

	
	املنصب الجهة 	إىل 	من #	

	قسم الفيزياء 	لجنة الجودة 2011	 2010	 1	
	قسم الفيزياء 	لجنة تطوير الدراسات العليا 2015	 2010	 2	
	قسم الفيزياء 	لجنة املعادالت 2016	 2015	 3	

	
الخ)  . . لتقنية  ا املعلومات,  تقنية  الشخصية (الحاسب,  واملهارات   الكفاءات 

	
	استخدام برامج الحاسب االيل يف التدريس و االبحاث 1 

 

تحديث  آخر 

…12../12/2016	
	


