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 1981جامعة المنوفية اعتبارا من  –معيد بقسم الفيزياء بكلية العلوم  – 1
 21/2/1987  في –جامعة المنوفية  –مدرس مساعد بقسم  الفيزياء بكلية العلوم  – 3
 .م 1992 /19/4جامعة المنوفية اعتبارا من  –مدرس بقسم االفيزياء بكلية العلوم  –4
 م. 23/9/2001اعتبارا من  سم الفيزياءمساعد بق أستاذ -5
 م 24/10/2011من  اعتبارا بقسم الفيزياء  أستاذ -6
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 -التدرمش الجاهع : -رابعا

 
 

 لجامعي هي:تدريسها في الحقل ابالمقررات التي قام  
 الجامعة والكلية المقرر    م

 كمية العموم – المنوفيةجامعة  (9فيزياء الجوامد ) 1
 كميتي العموم والتربية –جامعة تعز )اليمن( 

 مصر – كمية العموم –المنوفيةجامعة  (7فيزياء الجوامد ) 2
 كمية العموم –جامعة تعز )اليمن( 

3 
  نظرية التحول الطوري في الجوامد

 دراسات عميا()
 اليمن – كلية العلىم  -تعز  جامعة

 مصر – كلية العلىم –جامعة المنىفية

  العلىم  كلية –جامعة تعز )اليمن(  )دراسات عميا(  خصائص الشبيكة البمورية 4

 دوائر تيار متردد 5
كليتي العلىم و  –جامعة تعز )اليمن( 

 الترتية
 مصر – كلية العلىم –جامعة المنىفية

 هرومغناطيسيةك 6
كليتي العلىم و  –جامعة تعز )اليمن( 

 الترتية
 مصر – كلية العلىم –جامعة المنىفية

 مصر – كلية العلىم –جامعة المنىفية أشداه موصالت 7

 كلية الطة –جامعة تعز )اليمن(  فيزياء طبية 8
 كلية الطة –جامعة عمر المختار)ليثيا( 

 مصر – كلية العلىم –جامعة المنىفية الكتروديناميكا 9

كليتي العلىم و  –جامعة تعز )اليمن(   (9فيزياء عامة ) 10
 الهنذسة

 (7فيزياء عامة )   11
كليتي العلىم  –جامعة تعز )اليمن(  

 والهنذسة

 طاقة شمسية   12
كليتي العلىم  –جامعة تعز )اليمن(  

 والترتية
كلية األداب  –جامعة عمر المختار 

 والعلىم

كليتي العلىم  –جامعة تعز )اليمن(   ر طاقةمصاد  13
 والترتية

 كلية العلىم –جامعة تعز )اليمن(  العيوب البمورية في الجوامد )دراسات عميا( 14

 كلية العلىم –جامعة تعز )اليمن(  فيزياء الخاليا الشمسية )دحث ومقال( 15
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 -: الوهام اإليارمت:خاهضا
 المدة التي تم قضاؤها في الوظيفة بلدال-الدولة الجهة اسم الوظيفة

 من                   الى        
مقوورر مجلووس كليووة و  عضووو
 العلوم

جامعة -كلية العلوم
 تعز

 2000 1998 اليمن

يوووود كليووووة العلوووووم عم نائوووو 
 الدراسوووووات العليوووووالشوووووئون 

 والبحث العلمي

جامعة -كلية العلوم
 تعز

 2004 2001 اليمن

جامعة -كلية العلوم قسم الفيزياء مجلس رئيس
 تعز

 2009 2004 اليمن

كلية األدا  والعلوم  قسم الفيزياء س مجلسرئي
 جامعة عمر المختار

 -طبرق 
 ليبيا

2014 2015 

كلية العلوم  جامعة  قسم الفيزياءمجلس رئيس 
 المنوفية

 حتى األن 13/8/2015 مصر

كلية العلوم  جامعة  مدير وحدة التحاليل الدقيقة
 المنوفية

 حتى األن 13/8/2015 مصر

كلية العلوم  جامعة  مدير وحدة الجودة
 المنوفية

 حتى األن 2016مارس  مصر

 
 -:الٌشاط العلو  :صايصا

   الرسائل العلمية التي أشرف عليها: -أ
ميزمررا  للحصررىع ىلرر  يرلررت الوالضررتيف مرر  العلررىم    طررال   7األشررفاع ىلررد  ىرردي  -1

 . هفمق قائوت(  (لىاهد

 للحصىع ىل  يرلت الداكتىراٍ م  العلرىم  ميزمرا  لىاهرد(  طال  4فاع ىلد ىدي األش -2

 . هفمق قائوت(

  لوقاع والبحج.بكالىرمىس بالقضن م  االطال   األشفاع ىلد  -3

    :األبحاث العلويت الوٌشىرة - 

 قائورررتبحرررج ىلوررر  مررر  هجرررالث ىلويرررت يوليرررت وهحليرررت   هفمرررق  27ترررن ًشرررف 

 األبحاث(ب

 :ث والٌدواث العلويت والدوراث التدرمبيتالوؤتوفا -د

  هفمق بياى(

 األًشطت ياخل القضن: -ي

وشرراراكت مرر  لويررط األًشررطت العلويررت الترر  تعقررد بالقضررن هرري هٌاقشرراث ىلويررت ال

 وىوليت والوشاراكت م  اللجاى الفٌيت الوٌبخقت هي هجلش القضن.

 األًشطت ياخل الكليت: -و

 تطبيقيت  هشفوع الخالما الشوضيت(*الوشاراكت م  الوشفوىاث البحخيت ال

 *الوشاراكت م  اللجاى الوٌبخقت هي هجلش الكليت.

 *الوشاراكت م  أًشطت رىامت الشبا .

 *الوشاراكت م  أىواع الكٌتفوع.
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 .شارك ميها العضىاللجاى العلويت والجاهعيت الت   –بعاصا

 م.1994/1995 للعام الجامعي جامعة المنوفية -بكلية العلوم لجنة األسررائد  -1
 عضو جمعية الجوامد المصرية. -2
 م.1996/1997جامعة المنوفية للعام الجامعي  -بكلية العلوم رائد اللجنة الرياضية  -3
 م1996عضو هيئات الريادة على أفواج الجامعة بالمعسكرات القومية خالل صيف  – 4
جامعوة  –يوة العلووم بكل 2004حتوى  2001نة الدراسات العليا في الفتورة مون رئيس لج -5

 اليمن -تعز 
عضو اللجنة التحضيرية لورشة عمل تحديث وتطوير المقررات النظرية والعملية بكلية  -6

 .م 2002مايو  9 – 7اليمن في الفترة من  –جامعة تعز  –العلوم 
الثوواني للبيئووة والموووارد الطبيعيوووة الموووؤتمر العلمووي  ررومقوو اللجنووة التحضوويرية عضووو -7

الثالوووث للبيئوووة والمووووارد  العلموووي للموووؤتمر ةعضوووو اللجنوووة التحضووويري -6 2003بتعوووز
 .2005مايوالطبيعية بتعز باليمن 

للبيئوة والمووارد الطبيعيوة بتعوز بواليمن  الرابو  عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي -8
 .2007مايو

 م2012/2011عام  جامعة المنوفية -رئيس كنترول الدراسات العليا بكلية العلوم  -9
 م2010/2011عام  جامعة المنوفية –رئيس كنترول التعليم المفتوح بكلية التجارة  -10
 م2011/2012عام  جامعة  المنوفية -بكلية العلوم   عضو لجنة الحاسبات -11
 م2015/2016جامعة المنوفية عام  –عضو لجنة العالقات الثقافية بكلية العلوم  -12
 .2015/2016جامعة  المنوفية  -بكلية العلوم عضو لجنة الدراسات العليا  -13
 

 العلويت: والوهواث لوؤتوفاث والدوراثا – حاهٌا
 مرفق بيان بالمؤتمرات والدورات والمهمات العلمية 
 

  
 
 مجدي تسعيد دمحم أبو غز لةاسم العضو: أ. د/  
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25- Effect of gas type, pressure and temperature on the 

electrical characteristics of Al-doped SnO2 thin films 

deposited by RGTO method for gas sensor application 

A.H. Ammar, M.S. Abo-Ghazala, A.A.M. Farag , N.M. 

Abdel-Moniem, El-Sayed M. Farag,Vacuum 94 (2013) 30-40 

 

26- Laser irradiation effect on the optical properties of Se82.05 

S5.15Te12.8 and Se87.41S4.03In8.56;  

M. M. El-Zaidia, Z. H. El-Gohary, M. S. Abo Ghazala and E. 

Rabia; J. Appl. Sci. and Res. 3 (2015) 6-14. 

 

27- Laser irradiation induced phase transformation of Se82.05 

S5.15Te12.8 and Se87.41S4.03In8.56  

M. M. El-Zaidia, Z. H. El-Gohary, M. S. Abo Ghazala and E. 

Rabia; J. Eng. And Tech. Res. 3 (2015) 20-31.  
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