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 البيانات الشخصية

 الخولي أ.د/ معوض محمد معوض  : االســــــــــــــم

                                      المنوفية جامعة -كلية العلوم  - الفيزياء قسم ورئيس أستاذ :  الوظيفـــــــــة

 13/5/1959 : تاريخ المــيالد

 في وظيفة أستاذ 27/4/2003بوظيفة معيد و  25/1/1982 : تعيينتاريخ ال

 -الحالة االجتماعية: متزوج (د. لبنى محمد شرف الدين أستاد م. بكلية العلوم جامعة المنوفية) وثالث أبناء (أحمد 
بة اللغة شع –طالب بكلية التجارة  –خريج كلية الهندسة بشبين الكوم, عبد العزيز  –كلية طب المنوفية, محمد 

 النجليزية)ا

 التدرج العلمي

 .1981فيزياء جامعة المنوفية بتقدير ممتاز مايو  –بكالوريوس علوم  -1

 .1987جامعة المنوفية فبراير  -ماجستير في العلوم فيزياء جوامد  -2

 .1992دكتوراه في الفيزياء اإلشعاعية جامعة المنوفية أبريل  -3

 التدرج الوظيفي 

  .25/1/1982ياء بكلية العلوم جامعة المنوفية معيد بقسم الفيز .1
  9/6/1987مساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة المنوفية   مدرس .2
  .25/4/1992مدرس بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة المنوفية  .3
  .19/7/1997بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة المنوفية   أستاذ مساعد .4
  وحتى تاريخه. 27/4/2003  لية العلوم جامعة المنوفيةأستاذ بقسم الفيزياء بك .5
  وحتى تاريخه 1/8/2008  رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة المنوفية .6

 -االتصال:

  0106062155   محمول :          048-2222753تليفون عمل :       047-2227574تليفون منزل 

Email: Ummelkholy@hotmail.comU, Ummelkholy@yahoo.comU  

Web page Uhttp://mmelkholy.wetpaint.com/U 

   -العنوان البريدي:

 لكوم.شبين ا -جامعة المنوفية  -كلية العلوم  -قسم الفيزياء 

 

  



 أشخاص يمكن الرجوع اليهم:

  عميد كلية العلوم األسبق.                      أ.د. محمد محمد الزيـــــــــدية .1
  عميد كلية العلوم ورئيس قسم الفيزياء األسبق.                       أ.د. أنور عبد الرحمن حجازي .2
  . السابقعميد كلية العلوم ورئيس قسم الفيزياء                         أ.د. محمود أحمد عويضـــــــة .3

 تقديم

  خريج الدفعة األولى من كلية العلوم جامعة المنوفية .1
  أول رئيس التحاد طلبة كلية العلوم جامعة المنوفية لمدة ثالث سنوات. .2
  مقرر أسرة العدل بالكلية. .3
  رائد أسرة الفجر الجديد بالكلية. .4
  .سابقافية أمين نقابة العلميين بالمنو .5
  .سابقاأمين صندوق نقابة العلميين بالمنوفية  .6
  أمين مجلس قسم الفيزياء. .7
أول من حصل على درجة أستاد من كلية العلوم جامعة المنوفية في جميع األقسام بالكلية من خريجي  .8

  الكلية.
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EDUCATION AND DEGREE: 

April. 1992: Ph.D. in Solid State Science, “Study of the Radiation Effect on 

Rare Earths Doped Glasses”. 

Feb. 1987: Masters in Solid State Science, “Luminescence Studies On Some 

Red Light Emitting Phosphors” 

May 1981: B.Sc. Special Physics. 

 Professional Experience:  

March 2003 till now: Professor of Solid State Physics. 

1997-2003: Associate Professor of Solid State Physics.   

1992-1997: Assistance Professor of Physics. 

1987-1992: Lecturer of Physics. 

1981-1987: Demonstrator.   

FIELDS OF INTEREST 

Optical, Electrical, Thermal, and Dielectric Properties of new Solid Materials 

"Semiconducting Glasses", Superconductivity, and Thermoluminescence. 

 Memberships: 

1. New York Academy of Science. USA  

2. The Egyptian Society of Solid State Science and Applications.  

3. American Association for Development of Science, USA  

4. Society of Glass Technology (England).  

5. One of the 2000 Outstanding Scientists in the 21 P

st 
Pcentury, the international 

Biographical Center of Cambridge, England.  

6. Marquis Who`sWho in Science and Engineering, USA.  



 النشاط العلمي والتطبيقي

 إنشاءات معملية :

  

 أوال: المساهمة في إنشاء معمل التوصيل الكهربي الفائق في قسم الفيزياء والذي يحتوي على:

  -تجهيزات تحضير العينات: .1
  أفران احتراق درجات حرارة عالية .2
  أفران أنبوبية درجات حرارة عالية .3
  منظم واسطوانات لمرور األكسوجين .4
  كهربية من العقيق لطحن العينات  مطحنة .5
  مكبس ضغط عالي لكبس العينات .6

  

 -تجربة لقياس المقاومة الكهربية عند درجات الحرارة المختلفة:

  نانوفولتميتر .1
  مصدر للتيار .2
 عاكس لقطبية التيار  .3
  وصلة رباعية القطبية .4
  جهاز تحكم في درجة الحرارة متعدد القنوات مع االزدواج الحراري .5
  مبيوتر مع برنامج تشغيل و وصلة نقل البيانات من األجهزة للحاسبجهاز ك .6
  كريوستات .7

  

 تجربة قياس القابلية المغناطيسية عند درجات الحرارة المختلفة:

  Lookin Amplifierمكبر  .1
  تم تصميم الملفين االبتدائي والثانوي .2
  تم تصميم عاكس للتيار .3
  مع االزدواج الحراريجهاز تحكم في درجة الحرارة متعدد القنوات  .4
  جهاز كمبيوتر مع برنامج تشغيل و وصلكحة نقل البيانات من األجهزة للحاسب .5
  كريوستات. .6

  

 ثانيا: تجهيز معمل القياسات الكهربية للدراسات العليا بقسم الفيزياء.

 ثالثا: تحديث المعامل البحثية بقسم الفيزياء.

 داخلية وتوصيف المقررات بقسم الفيزياء.رابعا: تحديث البرامج الدراسية والالئحة ال

 
 
 



 ثانياً : عضوية الجمعيات العلمية
  

 مقر الجمعية مسمى الجمعية       م
 القاهرة -مصر  الجمعية المصرية لعلوم الجوامد و تطبيقاتها 1
 الواليات المتحدة  أكاديمية نيويورك للعلوم 2
 لمتحدة الواليات ا الهيئة األمريكية لتطوير العلوم 3
 المملكة المتحدة الجمعية البريطانية لتكنولوجيا لزجاج 4

  

     One of the 2000 Outstanding Scientists in the 21 P

st 
Pcentury, the international 

Biographical Center of Cambridge, England. 

     Member of Marquis Who`s Who Biography  in Science and Engineering, 

USA. 

 ثالثاً : المؤتمرات الداخلية والخارجية المشارك بها:

ف�ي الس�ويس  1995-1990جميع مؤتمرات الجمعية المصرية لعلوم الجوامد التي عقدت ف�ي الفت�رة م�ن  .1
وسوهاج وقنا واسوان والمنيا وأيضا مناقشات اليوم الواحد ال�ذي عق�د ف�ي المني�ا ع�ن التوص�يل الكهرب�ي 

  الفائق.
م�ايو  16ابري�ل وحت�ى  9ر الدورة التي نظمها مركز الشرق األوسط عن استخدام النظائر المشعة حضو .2

1989.  
حضور والمشاركة التنظيمية للمؤتمر الثاني للفيزياء االشعاعية والتي عقد بالتعاون بين جامع�ة المنوفي�ة  .3

  .24/4/1994-20ومؤسسة الطاقة الذرية 
  في العين السخنة. 2008 مارس   وامد التي عقد في الفترة مؤتمر الجمعية المصرية لعلوم الج .4
  15/11/2008جامعة القاهرة  -حضور ندوة تطبيقات أشعة السنكروترون  .5
- 25المؤتمر العلمى لتحسين جودة برامج الدراسات العليا فى مؤسسات التعل�يم الع�الى جامع�ة المنوفي�ة  .6

  .2009فبراير  26
  1/4/2009-/30دمياط  –كلية العلوم  –جامعة المنصورة  المؤتمر البيئى الدولى الرابع .7
  .2009إبريل   22-21المؤتمر العلمى األول لتسويق البحوث الجامعية التطبيقية جامعة المنوفية  .8
  .2009أكتوبر  15-13المؤتمر السابع لتنمية الريف المصرى جامعة المنوفية  .9

لبيئ�ي أث�ره عل�ى ص�حة الف�رد ) كلي�ة التربي�ة بالري�اض المشاركة بورقة عمل في اللقاء العلمي (التل�وث ا .10
  هـ. 1425السعودية 

  .22/3/2006-18 الجمعية النسائية لخدمة البيئة بالقصيم السعودية "البيئة لنا و ألجيالنا القادمة "ملتقى .11
ة الس�عودية المساهمة في اإلعداد اللقاء العلمي السنوي الثاني والعشرين الثروة المائية في المملكة العربي� .12

   بالسعودية. 2003ديسمبر  18-16(تطلعات مستقبلية) والتي نظمتها كلية العلوم جامعة الملك سعود من 
 
 
 
 
 
 

 رابعاً: الدورات الداخلية المشارك بها:
 



 الجهة المنظمة اسم الدورة م 

 جامعة المنوفية استخدام الحاسب اآللي 1

 معة المنوفيةجا أخالقيات و آداب المهنة في الجامعات 2

 جامعة المنوفية اتخاذ القرارات و حل المشكالت 3

 جامعة المنوفية اإلدارة الفعالة للوقت و ضغوط العمل 4

 جامعة المنوفية التدريس باستخدام التكنولوجيا 5

   

 خامساً: الدورات الخارجية والزيارات العلمية

  

  .1988عاعية بمدريد(أسبانيا) دورة تدريبية عن االضائية الحرارية والجرعات االش .1
مركز الشرق األوسط االقليمي  –البرنامج التدريبي عن استخدام النظائر المشعة والوقاية من االشعاع  .2

  .1989مايو  16-ابريل  9للنظائر المشعة للدول العربية 
  .1990 ليا)ميالنو (ايطا دورة تدريبية عن استخدام تقنية االضائية الحرارية في التاريخ (التأريخ) .3
برفسور شارلز جونسون عميد كلية العل�وم الج�راء   مهمة علمية الى جامعة ليفربول بانجلترا بدعوة من .4

  .1994قياسات موسباور على مواد فائقة التوصيل الكهربي 
أغس��طس   5  يولي��و وحت��ى 23حض��ور المدرس��ة العلمي��ة الص��يفية للم��واد فائق��ة التوص��يل ب��المجر م��ن  .5

1995.  

   

 : نشاطات اخرىسادسا

  

واحد من فريق عمل سجلوا براءة اختراع عن مادة جديدة فائقة التوصيل الكهرب�ي عن�د درج�ات ح�رارة  .1
   )1993( 1-عالية منوفية

الحصول على جائزة أحسن بحث علمي بجامعة المنوفي�ة ع�ن فائق�ات التوص�يل الكهرب�ي وش�هادة تق�دير  .2
  .1995-1998 ودرع الجامعة فى احتفالها السنوي عامي 

العلي�ا وخاص�ة معم�ل التوص�يل   المشاركة الفعالة في تجهيز واعداد معام�ل الط�الب ومعام�ل الدراس�ات .3
  الفائق.

  المشاركة المتعددة في لجان النشاطات الطالبية وخاصة لجان النشاط الثقافي والجوالة. .4
  رائد اسرة الفجر الجديد بالكلية قبل االعارة. .5
  .رائد لجنة الجوالة بالكلية .6
مش�رفا عل�ى ف�وج جامع�ة المنوفي�ة والحص�ول عل�ى  2008حضور دورة إعداد القادة بب�ور س�عيد يولي�و  .7

  درع التفوق العام.
  مدير وحدة األبحاث والتحاليل الدقيقة بكلية العلوم جامعة المنوفية. .8
  عضو مجلس محلي محافظة المنوفية ورئيس لجنة التعليم بالمجلس. .9

  .2008ستراتيجية للتعليم بمحافظة المنوفية المساهمة في وضع الخطة اال .10
  حضور العديد من ورش العمل والمحاضرات والقاءات الخاصة بجودة التعليم بالكلية والجامعة. .11
  المقيم الخارجي للمعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة. .12
عل�يم بمجل�س الش�عب رئ�يس لجن�ة الت حضور ندوة مستقبل التعليم في مصر حاضر فيها أ.د. شريف عمر .13

2009.  
  .1998بالقصيم بالسعودية   اعداد وطباعة الدليل األكاديمي لكلية التربية األقسام العلمية ببريدة .14



  كلية العلوم جامعة المنوفية .  عضو وحدة الجودة .15
مدير مشروع تطوير برنامج الفيزياء وعلوم اللي�زر المق�دم للهيئ�ة القومي�ة لالعتم�اد ض�من المش�روعات  .16

  لتنافسية.ا
الق���اء محاض���رة ع���ن مفه���وم الج���ودة واش���كاليات وتح���ديات تطبيقه���ا كلي���ة العل���وم جامع���ة المنوفي���ة  .17

9/12/2009.  
  عضو الفريق التنفيذي لمشروع تطوير تقويم الطالب ونظم االمتحانات كلية العلوم جامعة المنوفية . .18
  علوم جامعة المنوفية .عضو الفريق التنفيذي لمشروع التقدم للتأهيل واالعتماد كلية ال .19

  

  

 سابعاً : المقررات التدريسية بكليتى العلوم والتربية جامعة المنوفية

  

 الكلية/السنة الدراسية/المستوى اسم المقرر
 الفرقة الرابعة كلية العلوم.  1993-1992) نظام قديم أعوام 2فيزياء الجوامد (

 العلومالمستوي الرابع فيزياء كلية  فيزياء الجوامد .
 كلية العلوم مستويات وتخصصات مختلفة ديناميكا حرارية .
 الفرقة الثانية رياضيات كلية التربية. الفيزياء الحديثة 
 الفرقة الثانية تاريخ طبيعي كلية التربية. الفيزياء العامة 

 الفرقة األولى كلية التربية. خواص المادة والحرارة 
 ثة فيزياء كلية التربيةالفرقة الثال أشباه الموصالت 

 األولى كلية التربية. الكهربية والمغناطيسية 
 كلية العلوم مستويات وتخصصات مختلفة الفيزياء االشعاعية 

 المستوى الرابع فيزياء كلية العلوم. المقال والبحث 
 تمهيدي ماجستير ودبلوم الفيزياء االشعاعية. االضائية الحرارية والجرعات االشعاعية 

   

 ثامناً: نشاطات علمية وتطويرية أثناء فترة االعارة للسعودية

  

 مرحلة الدراسات العليا مرحلة البكالوريوس م
 تمهيدي دكتوراه تمهيدي ماجستير

 بيولوجيا إشعاعية نظرية الزمر في فيزياء الجوامد ديناميكا حرارية 1
 علم الحيوان الطرق اإلشعاعية في أشباه موصالت خواص مادة وحرارة 2

االضائية الحرارية والجرعات  1كهربائية ومغناطيسية  3
 المواد اإلشعاعية في علم الحيوان اإلشعاعية

     2كهربائية ومغناطيسية  4
     حركة موجية واهتزازات 5
     فيزياء حديثة 6
     فيزياء جوامد 7
     1فيزياء عامة  8
     2فيزياء عامة  9

  



  

 : الرسائل العلمية التي أشرف ويشرف عليهاتاسعاً 

  

 رسائل الماجستير:

المطع����م   YR1RBaR2RCuR3ROدراس����ة الخ����واص المغناطيس����ية و الكهربي����ة للموص����ل الكهرب����ي الف����ائق .1
  للطالب محمد حسيني على بدر منح الدرجة.  باالسترنشيوم

هالة أحمد أبو الخير منحت  والمغناطيسية لبعض المواد فائقة التوصيل للطالبة  دراسةالخواص الكهربية .2
  الدرجة .

  الوميض الحراري لبعض أنواع الزجاج للطالب عاطف يوسف منح الدرجة. .3
تحس��ين الخ��واص الكهربي��ة والطيفي��ة لزج��اج الفوس��فات المحت��وي ل��بعض أيون��ات العناص��ر االنتقالي��ة  .4

  بالبلورات النانومترية للطالبة سامية السيد ابراهيم مازالت تحت الدراسة.

  

 رسائل الدكتوراه:

التأثيرات االحاللية على فائقات التوصيل في درجات الحرارة المرتفعة للطالب محمد حس�يني عل�ى ب�در  .1
  منح الدرجة.

  بعض الدراسات على فائقات التوصيل للطالب وجيه محمد حلمي سويلم منح الدرجة. .2
المطع�م بالعناص�ر األرض�ية الن�ادرة تأثير اإلشعاع على الخواص الفيزيائية لزجاج التليراي�ت األكس�يدي  .3

  للطالبة زينب مفرح القحطاني منحت الدرجة.
الخواص الفيزيائية لبعض أنواع الزجاج األكسيدي المحت�وي ل�بعض أيون�ات العناص�ر االنتقالي�ة للطالب�ة  .4

  منال عيد العلي منحت الدرجة.

     

 تحكيم األبحاث في المجالت العالمية عاشراً: 

  

 اط العلمي للتحكيم في المجالت العالميةبيان عن النش
 Materials Scienceتحكيم بحوث في مجلة 

Egyption Journal of Solids  تحكيم بحوث في مجلة  
  Chemical Physics تحكيم بحوث في مجلة

  Non Crystalline Solids تحكيم بحوث في مجلة
  Luminescence تحكيم بحوث في مجلة

  Alloys and Compunds جلةتحكيم بحوث في م

   

 حادي عشر : تحكيم رسائل الماجستير و الدكتوراه

  



 تحكيم ومناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة فاطمة الحربي بكلية التربية بالرياض
 تحكيم ومناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة مها المنيف بكلية التربية بالرياض

 وراه للباحثة منال العلي بكلية التربية بالرياضتحكيم واإلشراف ومناقشة رسالة الدكت
 تحكيم واإلشراف ومناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة زينب القحطاني بكلية التربية بالرياض

 تحكيم ومناقشة رسالة الدكتوراه للباحثة سهام الحربي بكلية التربية بجدة
 م جامعة المنوفيةمناقشة رسالة الدكتوراه للباحث عمرو شوقي عيد بكلية العلو

   

 ثاني عشر: المحاضرات العامة التي تم القاءها

   

 إلقاء محاضرة عن تأثيرات الجوال على الصحة بكلية البنات بالقصيم بالسعودية
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