
 بيان بالسرية الراتيت والىضع العلمي والىظيفي
 لدكتىز أمحد اليحيًلألستاذ ا 

 السرية الراتيت :
 مكان وتاريخ الوالدة                     اسم األم                            اسم األب

 9191م خربة غزالة عا             نعامه               يوسف                               

                                                    الجنسية / عربي سوري 
 الىظيفت احلاليت :

 متفرغ في كمية العموم / قسم الفيزياء / جامعة دمشقأستاذ 
 

 الشهاداث العلميت :
 8983إجازة في العموم الفيزيائية والكيميائية من جامعة دمشق -
 م اختصاص8998دكتوراة في العموم الفيزيائية والرياضية من مدينة لينينغراد في االتحاد السوفياتي عام -
 ) فيزياء انصاؼ النواقل ( 
 ))شهادة قيادة الحاسوب الدولية((  ICDLشهادة  -
  

 األحباث العلميت احملكمت وادلنشىزة يف جمالث دوليت :
 Sbت انصاؼ النواقل المطعمة بشوائب عزل إلكترونية وبتراكيػز مختمفػة لػػ  لبمورا Egحساب الفجوات الطاقية -8
  /GaP1-x    Sbx  م .8988االتحاد السوفياتي عام  –المينينغرادي  االلكتروتكنيك/ مجمة معهد 
( في محاليل أنصاؼ النواقل ) المجموعة الثالثة والخامسة Sb-Bi-Nلسموك شوائب العزل )ثر االكسيتوني ال -2
 م.8989االتحاد السوفياتي  –مجمة معهد االلكتروتكنيك المينينغرادي  –ن جدول مندلييف الدوري ( م
مجمة معهد االلكتروتكنيػك المينينغػرادي    GaPاليوم غعمى بمورة فسفور ال Sbثر الشائبي لالنتموان دراسة ال -3
 م .8991االتحاد السوفياتي  –
جامعػة حمػب لمعمػوم بحػوث مجمػة  منغنيػز المغناطيسػية  –ئػ  الكوبالػت الحقول النووية مفرطػة الدقػة فػي خال -4

 د.عدنان مصطفى –د.أحمد اليحيى    2116لعام   48العدد الساسية  
 2116المؤتمر العام لبحوث الميزر جامعة دمشق م –دراسة الخواص الضوئية لنصاؼ النواقل المولدة لميزر  -5



 الرقيقػة التقبميػة لػدل الػدرجات المنخفضػة n-Ga As-p-Ga As1-x Pxلغشػية  تغايرات في الطيف الطػاقي -6
 د. أحمد اليحيى  م  2183لعام  92العدد  لعموم الساسيةسمسمة ا جامعة حمببحوث مجمة 

 بين حرارتي الغرفة ولزوت السائل : نظرة معاصرة  GaP1-xSbxتقويم سموك بمورة  -7
 د.احمد اليحيى    م2183لعام 92العدد   يةالساسلعموم ا سمسمة مجمة بحوث جامعة حمب

المحضػػرة   ( AgBrxCl1-x  الثالثيػػة) دراسػػة الخصػػائص البنيويػػة والضػػوئية لرغشػػية الرقيقػػة مػػن الخالئػػ   -8
 د.أحمد اليحيى  2187لعام مجمة بحوث جامعة حمب سمسمة العموم الساسية   -بالتبخير الحراري 

 Ra-Beفي التدفق النتروني في المشعع  Gd2O3 دراسة تأثيرنصف الناقل  -9
 د.أحمد اليحيى  2187لعام مجمة بحوث جامعة حمب سمسمة العموم الساسية  

كاشفاللنتروناتGd2O3دراسة امكانية استعمال نصف الناقل  -81
 د.أحمد اليحيى  2187لعام مجمة بحوث جامعة حمب سمسمة العموم الساسية  

  بسػػماكات مختمفػػة    Cd0.8Sn0.2Te لغشػػية رقيقػػة   مػػن المركػػب ئية والبنيويػػة دراسػػة الخػػواص الضػػو   -88
  2188  جامعة دمشق مجمة بحوث   8853رقم السجل   محضرة بطريقة التبخير الحراري  

الضوئية لغشية الفضػة المحضػرة  الكسجين الميكروية عمى الخصائص  تأثير المعالجة السطحية ببالزما   -82
 احمد اليحيى ،كمال كايد  41مجمد   2188  جامعة البعث لتبخير الحراري مجمة بحوث ا بطريقة 

   (Ge33Te67 )1-xSnx التركيبػات الزجاجيػة لمنظػام الشػالكوجيني  الخصائص الضوئية لفالم رقيقة لبعض  -83
 وراحمد اليحيى ،اياد مدور، رائد خض جامعة البعث مجمة بحوث   41مجمد   2188ثالثي الطور

الحػراري مػن عينػات شػالكوجينية  لغشية رقيقة محضػرة بطريقػة التبخيػر  دراسة الخواص الضوئية و البنيوية  -84
ماهر الرفاعي ،أحمد اليحيػى  جامعة دمشق مجمة بحوث  378رقم السجل   2188النظام  CdTe1.8S0.2 من 

  اياد مدور
- لممركب الشالكوجيني  GeSe2 مالت البنيوية والفيزيائية عمى المعا دراسة نظرية لتأثير ادخال الكادميوم  -85
 اياد مدور ، احمد اليحيى، قدوري  صباح    جامعة دمشق مجمة بحوث   2175رقم السجل   2188 

 48مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   2189   اللمنيوم الخصائص الفيزيائية لعينات من  تأثير المعالجة الحرارية عمى بعض -86
  جامعة البعث مجمة بحوث  

مجمة بحوث جامعػة  GeSe2-xCCdx  2189دراسة الخواص الضوئية لفالم رقيقة من المركب الشالكوجيني -87
 دمشق  صباح قدوري ،احمد اليحيى ، اياد مدور

 
 

 الكتب العلميت ادلؤلفت 
 م2188-2181جامعة دمشق منشورات –الفيزياء سنة أولى  ب( لطال2كتاب الفيزياء العممية ) -8
 م2181-2119جامعة دمشق منشورات –الفيزياء سنة ثانية  ب( لطال3زياء العممية )كتاب الفي -2
 م.2112 . ع.ح ( ع ط –صيدلة –ة لغير المختصين بجامعة دمشق ) طب مميكتاب الفيزياء الع -3



ونشاا)تعج م ووااي  –وومااه  اا   -ي(( لطاا ا كميااي علت ةياايكتاا ا علوماا)ن ااوماا زيه يي و ييااي  كيى يياا -4

 ن.2014-2013دوشق 

م وواي ونشا)تعج  –كمياي علوما)ن  –كت ا عىمي عألزت عزعج  عألو)عج لطا ا علناني علن ةياي كيىيا    -5

 ن.2016-2015دوشق

ونشا)تعج م وواي –كمياي علوما)ن  –كت ا ةظ ي عالزت عزعج  عألو)عج لطا ا علناني علن ةياي كيىيا    -6

 .2016-2015دوشق 

 تدزيسها :اخلرباث التدزيسيت وادلقسزاث التي أقىم ب
 حتى الوقت الحاضر. 8998التدريس في جامعة دمشق كمية العموم منذ عام  -

 .جامعة إب /كمية العموم وكمية الهندسة 2002-1991إعارة الى الجمهورية اليمنية  -

 : التاليةتدريس المقررات  -
فيزياء الجسم الصمب ، الضوء الفيزيػائي ، الكهربػاء والمغنطيسػية ، االهتػزازات والمػواج ، الفيزيػاء العامػة ،  
 لفيزياء الذرية ، كيمياء البمورات ..........ا

 تدريس مقرر االلكترونيات الضوئية لطالب الدراسات العميا /ماجستير في الفيزياء/ -

 التطبيقية في مخابر قسم الفيزياء . الجوانباإلشراؼ عمى  -

سررنا  بكميررة ال ررب البشرررا و ررب األلمفيزيرراا الويويررة األشررراع عمررى الجوانررب العمميررة والت  يقيررة -
 جامعة دمشق/ والصيدلة

 .تدريس مقرر الفيزياا الويوية لعموم الوياة  جامعة دمشق -
 معمم صف.–تدريس مقرر مفاهيم فيزيائية وكيميائية كمية التربية  -
 .ل ب ال ي را جامعة دمشق ا لكمية تدريس مقرر الفيزياا ال  ية -
 AIUلجامعة األوربية ا –تدريس مقرر فيزياا ال ناا ل الب الهندسة المدنية -

جامعرررة اليرمررروص ال اصرررة  –تررردريس مقررررر الفيزيررراا العامرررة ل رررالب الهندسرررة المدنيرررة والمعماريرررة -
YPU 

وتررى  2016ترردريس مقرررر الفيزيرراا العامررة فرري كميررا الصرريدلة  جامعررة الشررام ال اصررة منرر  عررام  -
 تاري ا ..

 ادلهام االدازيت:
 .2015-2013ة يب عىيد كميي علطب علتيط ي لمشؤ ي علومىيي  عإلدعتوي م ووي دوشق / دتع   -

 اح لي (....2015عىيد كميي علطب علتيط ي  م ووي دوشق / دتع   -

 ادلهام العلميت البحثيت :
 في الوحدة المهنية /فيزياء الجسم الصمب/قسم الفيزياء بجامعة دمشق االشتراك-
 في الوحدة المهنية /الخواص الضوئية/قسم الفيزياء بجامعة دمشق االشتراك-
 رئيس وحدة ابحاث المادة الكثيفة في قسم الفيزياء بجامعة دمشق -



 العلميت : اإلشساف علً السسائل
اإلشراؼ عمى رسائل ماجسػتير فػي الوقايػة اإلشػعاعية وأمػان المنػابع المشػعة وأمنهػا بالتنسػيق مػع هيئػة  -

 .السوريةالطاقة الذرية 
 ماجستير في الفيزياء /المادة الكثيفة/قسم الفيزياء بجامعة دمشق .الرسائل عمى  اإلشراؼ -

 انصاؼ نواقل/ قسم الفيزياء جامعة دمشق دكتوراه في الفيزياء /فيزياءاإلشراؼ عمى رسائل ال -

 
 مهام ونشاطاث علميت أخسي :

 لمتعيين في عضوية هيئة التدريس بالجامعة  دكتوراه طروحات ماجستير وتقييم إل -
 تحكيم لرسائل الماجستير في الفيزياء وفي الوقاية االشعاعية . -

 تقييم لبحاث عممية بغرض الترقية في الجامعة . -
 ميه  د ليي. تحكيه ألةح ث عمىيي يي وج ج وح تقييه -

 
 ث والندواث العلميت :ادلؤمتسا

 م2113جامعة تشرين عام  –مدرسة تدمر الثانية لمعموم الفيزيائية  -
والبحث المقدم ) الخواص الضوئية لمحاليل انصػاؼ النواقػل  –جامعة دمشق  – 2116مؤتمر الميزر عام  -

 المشابة باإلنتموان وبتراكيز مختمفة (

 
 اللغاث التي أتقنها :

 علمغي علو ةيي الغي عألن(-

 )ممتازة(المغة الروسية  -
 )جيدة(المغة اإلنكميزية -

 العنىان بالتفصيل : 
  د.أحمد اليحيى  أ.   -قسم الفيزياء  –كمية العموم  –جامعة دمشق 

 (+00 963966592029) محمول/
 +963885428532منزل/ 

 dr.ahmad.alyahya@gmail.com:  االلكترونيالبريد 

.................................................................................. 


