
 العلميةورش العمل  واملؤمترات 

 

 الفترة فى العربية مصر بجمهورية الجوامد علوم مؤتمر .١

 م٢٧/٢/١٩٨٢ – ٢٤/٢

 األشعة جهاز استخدام كيفية على تدريبية و علميه دورة .٢

 وتشغيلها بعضها مع األجهزة هذه ربط وكيفية السينية

 سفيلب لشركة الرئيسي المقر الميلو مدينة فى وذلك بالكومبيوتر

 م١٩٩٥ مارس ١٠-٦ من الفترة فى بهولندا

 عبد الملك جامعة فى البيانات قاعدة عن العمل ورشة حضور .٣

 القعدة ذى ١٠ – ٨(  الفترة فى الجامعة فى اقيمت والتى العزيز

 ) م ١٤٢٣

 المواد عن األكرانية المصرية العمل ورشة حضور .٤

 رةالفت فى العربية مصر بجمهورية اقيمت والتى المغناطيسية



 القعدة ذى ١٧ – ١٥ الموافق م ٢٠٠٣ يناير ٢٠ – ١٨(

 ) م ١٤٢٣

 Microwave Dielectric “ بعنوان بحث والقاء حضور .٥

Properties Measurements Of Aluminum 
Nitride At High Temperature” فى ورشة العمل 

 8th Wide-Bandgap III – Nitride"األمريكية 
Workshop  " موند بوالية فيرنجينيا بمدنية ريشالمقامة

 Richmond, Virginia“بالواليات المتحدة األمريكية 
USA  “    م ٢٠٠٣ اآتوبر ١ الى سبتمبر ٢٩ من الفترة فى  

 للعلوم الثانى مؤتمرالسعودى فى ببحث األشتراك و حضور .٦

 جده مدينة فى العلوم كلية العزيز عبد الملك بجامعة عقد والذى

 ١٤٥٢ سنة ٢٦- ٢٤ الفترة فى عوديةالس العربية المملكة فى

 ٠هـ

 DETERMINATION“" بعنوان بحث والقاء حضور .٧

THE MICROWAVE ELECTRICAL 
CHARACTERISTECS OF BORON NITRIDE 



AT HIGH TEMPERATURE”  بستبرج مدينة في 

 ٢٠٠٤ يوليه ٢٣ – ١٨ الفتره في امريكا – بنسيلفانيا بوالية

 ٠م

 اهللا عبد لألمير األراء وثيقة تفعيل طرق "عمل ورشة رحضو .٨

 /العزيز عبد الملك جامعة في "العالي التعليم حول العزيز عبد بن

 الحجه ٢١ – ١٩ الفتره في السعودية العربية المملكه /جده

  ٠م ٢٠٠٥ الموافق هـ ١٤٢٥

 بجامعة في التدريس هيئة اعضاء لتأهيل عمل ورشة حضور .٩

 في األمريكيه المتحدة الواليات في فرجينيا يةبوال تك فرجينيا

   م ٢٠٠٥ اغسطس ٢٠ الي يوليه ٥ من الفتره

 Comparison "بعنوان حضور والقاء بحث بعنوان .١٠

the Microwave Permittivities 
Measurement of    Solid Ceramics with 
the Permittivities Calculated by Mixture 

Equations 



 عنوان  في المؤتمر ب

THE XXVI CONFERENCE 

            Solid State Physics and Materials 

Science 

 في  العربيةفي جمهورية مصر     بمدنية اإلسكندرية  والذي عقد   

 الفترة

10 - 14 September 2006 
 :حضور ورشة عمل في اإلبداع والتميز بعنوان . ١١

Creative Thinking, Problem Solving and 

Decision Making 

 في الفتـرة     بمدينة بتسبرج  في الواليات المتحدة األمريكية   

  م ٢٠٠٩ اغسطس ١٩ – ٥من 

بجامعـة  " تطوير مناهج السنه الحضيرية   " حضور ورشة عمل     . ١٢

 ٢٦/٤/٢٠١٠ هـ الموافق    ١٢/٥/١٤٣١ في   الملك عبد العزيز  

 م



تامبا في الواليات المتحدة األمريكية بمدينة حضور مؤتمر  .١٣

 بعنوان

International Workshop on Nitride 
Semiconductors  

  م ٢٠١٠ سبتمبر  ٢٤ – ١٩في الفترة من 

 


