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    عنوان رسالة الماجستير

“Structural, Electrical and Thermoelectric Power Properties of 

Agx(As0.4S0.6)1-x Chalcogenide System” 

 راةعنوان رسالة الدكتو

“Structural, Electrical, Optical and Thermoelectric Power Properties of 

Ge10AsxTe90-x Chalcogenide System” 

 الخبرات العلمية

 .2002 – 2001معيد بقسم الفيزياء كلية العلوم جامعة جنوب الوادى  -1

 2002 - 2002مدرس مساعد بقسم الفيزياء كلية العلوم جامعة جنوب الوادى  -2

 .2002 – 2002مدرس مساعد بقسم الفيزياء كلية العلوم جامعة سوهاج  -3

 .2012 - 2002مدرس بقسم الفيزياء كلية العلوم جامعة سوهاج  -2

 وحتى تاريخة. 2012بقسم الفيزياء كلية العلوم جامعة سوهاج  أستاذ مساعد -2

 اإلهتمامات البحثية

واص التركيبية والضوئية دراسة الخادراسة الخواص تتركز اإلهتمامات البحثية في 

المواد األمورفية وأشباه الموصالت الألغشية الرقيقة من و للمواد المغناطيسية هربيةوالك

لتحسين خصائصها بغية استخدامها في التطبيقات المختلفة في مجاالت تصنيع إلكترودات 

فران الخاصة و الخاليا الشمسية والخاليا الفوتوالكتروكيميائية والمرايا الحرارية وبعض األ

 الخ.……  االسطونات المدمجة و حدات تخزين المعلومات في الحاسباتبعض 

 المهمات و األنشطة العلمية:

عضو الفريق البحثى لمعمل أشباة الموصالت والمواد المغناطيسيية بقسيم الفيزيياء بكليية العليوم  -

 وحتى تاريخة. 3226جامعة سوهاج من 

جامعية  -تعياون العلميي و التكنوليوجي بيين كليية العليوم مشيروعات الفيى  عضو الفرييق البحثيى -

جامعة باول سيزان بفرنسيا تحيأ أطيار برنيامت التعياون  –سوهاج و كلية العلوم و التكنولوجيا  

العلمي و التكنولوجي "أمحوتب" بين وزارة التعليم العالي و الدولية للبحيا العلميي المصيرية و 

 .3227حتى أغسطس  3229من يناير  وزارة الخارجية الفرنسية خالل الفترة

( بمرسييليا فرنسيا تحيأ أطيار برنيامت 2زيارة علمية الى جامعية بياول سييزان ك إكيس بيروفنس  -

التعيياون العلمييي و التكنولييوجي "أمحوتييب" بييين وزارة التعليييم العييالي و الدوليية للبحييا العلمييي 

 .3229يوليه  35 يونيه إلى 65المصرية و وزارة الخارجية الفرنسية خالل الفترة من 
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للتطبيقيييات  تصييينيع صيييمامات مغزليييية مييين المنجانيتيييات مشيييرو فيييى  عضيييو الفرييييق البحثيييى -

 Science and (STDF)التكنولوجييية الممييول ميين صييندوا تنمييية العلييوم والتكنولوجيييا  

Technology Development Fund  بمعمل اشباة الموصالت والمواد المغناطيسية بكلية 

 .3262 - 3266هاج خالل الفترة من سو جامعة  -العلوم 

 الخبرات في مجال التدريب و مشروعات تطوير التعليم العالي

مشرو  تعليم التكنولوجيا و العلوم التجريبية و الممول من صندوا مشرو  تطوير عضو فريق  -

 .3221أغسطس  26حتى  3222سبتمبر  6التعليم العالي و ذلك خالل الفترة من 

جامعة سوهاج في إطيار توكييد الجيودة  –اد دراسة داخلية لكلية العلوم مشرو  إعد فريقعضو  -

 . 3221 - 3222و االعتماد خالل الفترة 

 و  (TEMPUS  JEP 32064   2004)لمشرو  الممول من األتحاد األوروبي فريق اعضو  -

عية جام –كليية العليوم  –المرتبط بتطوير و أستحداث بعض مقررات علوم المواد بقسيم الفيزيياء 

 .3227أغسطس  26حتى تاريخه  3225سبتمبر  6سوهاج خالل الفترة من 

 سيوهاججامعية  –مشيرو  تنميية قيدرات أعضياء هيئية التيدريس و القييادات المشرف التنفيذى ل -

 .2018و حتى  3222منذ بداية 

 .3222/3227مستشار اللجنة الفنية لكلية العلوم خالل عام  -

جامعية سيوهاج خيالل  –التأهيل لإلعتمياد بكليية العليوم  مشرو  التطوير المستمر و فريقعضو  -

  . 3262حتى يناير  3222أبريل  6الفترة من 

عضو فريق مكتب ثاوث فالى المنفذ لمشرو  تدريب وتاهيلى معلميى الميدارا الثانويية وو يع  -

 3263 – 3266امتحانات الثانوية العامة بدولة قطر 

 .3262 - 3263ستشارات المجتمعية والتربوية مدير المركز المصرى للتدريب والبحوث واال -

منيذ  سيوهاججامعية  –مشيرو  تنميية قيدرات أعضياء هيئية التيدريس و القييادات لمدرب معتميد  -

 .تاريخهو حتى  3262بداية 

  األنشطة العلمية و التعليمية التي قام بها

ء بكليية العليوم الفيزييا  بقسيم والقياسيات المغناطيسيية ساهم في إنشياء معميل أشيباه الموصيالت -

 بسوهاج.

 3دكتيوراه و تحيأ اإلعيداد  6رسيالة للماجسيتير و  3عيدد   قام بالمشاركة في اإلشراف و إنجياز -

 رسالة للماجستير.

  .بالحضور و إلقاء بحوث في المؤتمرات العلمية ةشاركالم -



 

`  
Page 4 

 
  

التييدريس لطييالب جامعيية سييوهاج فييي مرحليية البكييالوريوا ك ميين الفرقيية األولييى حتييى الفرقيية  -

وطيالب برنييامت التاهييل التربيوى للمدرسييين بكليية التربييية و وطيالب الدراسييات العلييا   رابعية(ال

طالب برنامت تأهيل مدرسى المواد العلمية بالميدارا الصيناعية كليية التعلييم الصيناعى وطيالب 

   في المقررات التالية:المعهد الفنى الصحى 

 لعليا( لطلبة الدراسات االفيزياء التجريبيةمقرر خاص ) .6

 الفيزياء الحديثة  .3

 الديناميكا الحرارية فيزياء .2

 فيزياء أشباه الموصالت وتطبيقاتها .2

 فيزياء األغشية الرقيقة  .5

 أساسيات الجوامد .1

 خواص المادة .9

 خواص المادة والحرارة .2

 الكهرباء والمغناطيسية .7

 مقدمة إلكترونيات فيزيائية .62

 التيار المترددالكهربية و .66

  101فيزياء عامة  .63

  102امة فيزياء ع  .62

 فيزياء الجوامد  .62

 الدوائر االلكترونية   .65

 الفيزياء الذرية  .61

 الكهربية والمغناطيسية  .69

 فيزياء االهتزازات والموجات  .62

 قام بإعداد المذكرات الجامعية للمقررات التي قام بتدريسها. -

 توصيف المقررات الدراسية التي تم تدريسها. -

جامعية سيوهاج كميا شيار  فيي إعيداد بالفيزيياء أسهم في تجهيز وإنشاء المعامل الطالبية بقسيم  -

 كتب و مذكرات الفيزياء العملية بالقسم.

 -التربيية  –كعضو كنتيرول فيى كلييات كالعليوم  االشترا  الدائم في أعمال االمتحانات و الكنترول -

المعهيد العيالى للخدمية االجتماعيية  –معهد التميريض  –التعليم المفتوح  –التمريض(  –التجارة 

 حتى تاريخه. 3229ام من ع
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مشرو  تعليم التكنولوجيا و العلوم التجريبية و الممول من صندوا مشرو  تطوير عضو فريق  -

 التعليم العالي.

لمشيرو  تنميية مهيارات أعضياء هيئية التيدريس و القييادات بجامعية سيوهاج المشرف التنفيذى  -

 حتى تاريخه. 3222

 جامعة سوهاج.   -عتماد بكلية العلوم عضو في فريق إدارة مشرو  توكيد الجودة و اال -

 جامعة سوهاج.  –عضو في فريق مشرو  التطوير المستمر للتأهيل لإلعتماد بكلية العلوم  -

سيوهاج   جامعة -التعاون العلمي و التكنولوجي بين كلية العلوم  في مشرو  عضو فريق البحا -

أطيار برنيامت التعياون العلميي و  جامعة باول سيزان بفرنسا تحأ –و كلية العلوم و التكنولوجيا 

التكنولييوجي "أمحوتييب" بييين وزارة التعليييم العييالي و الدوليية للبحييا العلمييي المصييرية و وزارة 

 .3227أغسطس   26حتى  3229يناير  6الخارجية الفرنسية خالل الفترة من 

 (TEMPUS JEP-32064-2004)عضو في فريق المشرو  الممول من األتحاد األوروبيي  -

جامعيية  –كلييية العلييوم  -رتبط بتطييوير و أسييتحداث مقييررات علييوم المييواد بقسييم الفيزييياء و الميي 

   سوهاج.

للتطبيقيييات  تصييينيع صيييمامات مغزليييية مييين المنجانيتيييات مشيييرو فيييى  عضيييو الفرييييق البحثيييى -

 Science and (STDF)التكنولوجييية الممييول ميين صييندوا تنمييية العلييوم والتكنولوجيييا  

Technology Development Fund  بمعمل اشباة الموصالت والمواد المغناطيسية بكلية 

 .3262 - 3266سوهاج خالل الفترة من  جامعة  -العلوم 

 جامعة سوهاج -كلية العلوم -قسم الفيزياء جداول بلجنة ال رئيس -

 جامعة سوهاج -كلية العلومبجداول لجنة ال رئيس -

 جامعة سوهاج -كلية العلوم -قسم الفيزياء  -عضو مجلس قسم الفيزياء -

 جامعة سوهاج -كلية العلوم -مشرف ومدرب لتجارب المحاكاه قسم الفيزياء  -

 جامعة سوهاج -كلية العلوم  -عضو لجنة المكتبات  -

 جامعة سوهاج -كلية العلوم  -عضو لجنة الدراسات العليا -

 جامعة سوهاج -كلية العلوم  -البيئة والمجتمععضو لجنة  -

 تدريبية الحاصل عليهاالخبرات العملية والدورات ال

 .3223/  2/  32الى  3223/  2/  62دورة إعداد المعلم الجامعى خالل الفترة من  -

 . 2/62/3222الى  3/62/3222دورة اساليب البحا العلمى خالل الفترة من  -

 .3222/ 32/66الى  32/66/3222دورة اخالقيات واداب المهنة فى الفترة من   -

 .33/7/3225الى  69/7/3225س الفعال خالل الفترة من دورة مهارات التدري -
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 . 62/66/3225الى  9/66/3225دورة مهارات االتصال الفعال خالل الفترة من  -

 .7/62/3221الى  9/62/3221دورة االتجاهات الحديثة فى التدريس خالل الفترة من  -

 .3221برنامت مهارات العرض الفعال خالل شهر نوفمبر لعام   -

 .32/9/3225الى  66/5/3225( خالل الفترة TOEFLورة تويفل كد -

 .922من  153( بمجمو  درجات TOEFLاجتياز امتحان تويفل ك -

 .62/63/3221الى  6/66/3221دورة اللغة الفرنسية خالل الفترة من  -

 اجتياز امتحان الفرنسية بتقدير عام جيد. -

لى من المركز االعليى للجامعيات وجامعية جنيوب فى مهارات الحاسب اال (ICTدورات وشهادات ك -

 فى المهارات االتية: 3221/  63/  32  الوادى

- Typing 

- Basic concepts of IT 

- Using Computer and Mainaging Files. 

- Word Processing. 

- Spreadsheets. 

- Introduction to PC Maintenance and Protection. 

  32/5/3229الى  33/5/3229بحثى فى الفترة  دورة اعداد مشرو  -

 32/5/3229الى  31/5/3229دورة توكيد الجودة واالعتماد فى الفترة من  -

 66/1/3229الى  7/1/3229دورة الساعات المعتمدة فى الفترة   -

فى مهارات الحاسب االلى من المركز االعليى للجامعيات وجامعية جنيوب  (ICTدورات وشهادات ك -

 فى المهارات االتية: 3222/  3/  31  الوادى

- Presentations. 

- Database 

- Information. 

 65/6/3227الى  2/6/3227دورة التعلم اإللكتروني خالل الفترة من  -

 .3227/  3/  35دورة المراجع الخارجى من مركز توكيد الجودة واالعتماد بجامعة سوهاج   -

 .3227/  3/  32يد الجودة واالعتماد بجامعة سوهاج منسق البرنامت من مركز توك دورة -

 .3227/  2/  3دورة التخطيط االستراتيجى من مركز توكيد الجودة واالعتماد بجامعة سوهاج  -

/  2/  5سيوهاج من مركز توكيد الجودة واالعتماد بجامعية  تنمية الموارد البشرية للمؤسسةدورة  -

3227. 
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 36/62/3227الى  67/62/3227م الطالب خالل الفترة دورة نظم االمتحانات وتقوي  -

 3/66/3227الى  26/62/3227دورة تصميم المنهت الدراسى خالل الفترة من   -

الييى  31/63/3227دورة الجوانييب المالييية والقانونييية فييى االعمييال الجامعييية خييالل الفتييرة ميين   -

32/63/3227 

لتييدريب والبحييوث واالستشييارات المجتمعييية ( ميين المركييز المصييرى لTOTدورة اعييداد مييدربين ك -

 .3263والتربوية 

شهادة تقييم مهارات واداء فى تنمية البشرية والحصول على درجة خبير فى التنميية البشيرية مين  -

 .3263جامعة بوسطن 

 مركييز تنمييية قييدرات اعضيياء هيئيية التييدريس بجامعيية سييوهاج( ميين TOTدورة اعييداد مييدربين ك -

3262. 

 ش العمل التى شار  فيهاالمؤتمرات وور

 ورش علمية دولية و محلية و حلقات نقاش علمي نفذت في القسم: -

تم المشاركة فى  العديد من ورش النقاش العلمية بالقسم سواء على نطاا داخلي من أعضاء القسم أو 

 ورش دولية من خالل مشرو  الشراكة األوروبية مع دول من األتحاد األوروبي 

TEMPUS grant (JEP- 32064-2004) from European   Commission 

 و بيانها كالتالي:

International workshops 

 MSW I : Materials Science Workshop I, hold in Physics Department, 

Faculty of Science, Sohag University, Egypt, from 18th to 20th of 

October, 2008 (http://www.icms.sohag-univ.edu.eg/mswi) 

 MSW II : Materials Science Workshop II, hold in Physics 

Department, Faculty of Science, Sohag University, Egypt, from 23rd 

to 25th of March, 2009 (http://www.icms.sohag-univ.edu.eg/mswii) 

Local workshops 

 "E-learning" workshop, Faculty of Science, Sohag University, 10-11 

November, 2013  

 "Advanced E-learning workshop" From 4th to15th January, 2009. 

 "E-learning workshop" From 14th to19th June, 2008. 

 "Experimental Physics Simulations" on 10th of June, 2008. 

http://www.icmsegypt.com/mswi/index.htm
http://www.icmsegypt.com/mswii/index.htm
http://www.icmsegypt.com/actlinks/simulation-topics.pdf
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o How to install and operate the software? 

o How to execute a real experiment? 

o The proper use of the facilities. 

o Advanced skills. 

 "Building Quizzes" on 16th of March, 2008 

o How to install and operate the software? 

o The proper use of the facilities. 

o Advanced skills. 

 "Using the Interactive whiteboard" From16th to 20th February, 2008 

o How to use the Interactive whiteboard? 

o Practical training on using the Interactive whiteboard.   

 "Printed Circuit Board Maintenance'' On 8th and 15th of November, 

2007. 

o Basic Electronic Components 

o Advanced Electronic Components 

 "Using and maintaining the laboratory tools '' From 23/6/2007-

24/6/2007. 

o Maintaining Electronic Devices_1_1  

o Maintaining Electronic Devices_1_2 

o Maintaining Electronic Devices_2_1  

o Maintaining Electronic Devices_2_2 

 "Preparing physics course" On 13/6/2007. 

o Courses Description I 

o Courses Description II 

o Courses Description III 

 "Practical workshop on recent undergraduate laboratory 

experiments"  From (19/5/2007-24/5/2007).  

Workshop outlining  

http://www.icmsegypt.com/actlinks/The%20Interactive%20Whiteboard.pdf
http://www.icmsegypt.com/actlinks/workshop%203/PCB1.wmv
http://www.icmsegypt.com/actlinks/workshop%203/PCB2.wmv
http://www.icmsegypt.com/actlinks/workshop%203/Maintainning%20Electronic%20Devices_1_1.wmv
http://www.icmsegypt.com/actlinks/workshop%203/Maintainning%20Electronic%20Devicies_1_2.wmv
http://www.icmsegypt.com/actlinks/workshop%203/Maintainning%20Electronic%20Devicies_1_2.wmv
http://www.icmsegypt.com/actlinks/workshop%203/Maintainning%20Electronic%20Devices_2_1.wmv
http://www.icmsegypt.com/actlinks/workshop%203/Maintainning%20Electronic%20Devices_2_2.wmv
http://www.icmsegypt.com/actlinks/workshop%202/Courses%20Describtion%20I.wmv
http://www.icmsegypt.com/actlinks/workshop%202/Courses%20Describtion%20II.wmv
http://www.icmsegypt.com/actlinks/workshop%202/Courses%20Describtion%20III.wmv


 

`  
Page 9 

 
  

 Opening the workshop & discussing the practical laboratories 

Problems.  

o New Experiments-Nuclear Physics 

o New Experiments-Material Sciences 

o The Network and The Domain 

ركة ورشة عمل فى "علوم المواد" االولى والمنعقد بقسم الفيزياء بكليية العليوم جامعية سيوهاج بمشيا -

جامعية بواتيييه  –جامعة سالفورد  -جامعة إلميناو  –جامعة دريسدن  -مشرو  التمس  -جامعة سوهاج 

 (.3222/  66/  32 – 62فى الفترة ك

ورشة عمل فى "علوم المواد" الثانية والمنعقد بقسم الفيزياء بكليية العليوم جامعية سيوهاج بمشياركة  -

جامعية بواتيييه  –جامعة سالفورد  -جامعة إلميناو  –دن جامعة دريس -مشرو  التمس  -جامعة سوهاج 

 (.3227/  2/  35 – 32فى الفترة ك

تحييديات  –المييؤتمر االول لشييباب البيياحثين بجامعيية سييوهاج بعنييوان البحييا العلمييى وقضييايا المجتمييع  -

 (.3262/  5/  32الحا ر وطموحات المستقبل ك

 (.3266/  5/  63القاء بحا كالمؤتمر الثانى لشباب الباحثين بجامعة سوهاج و -

 – 62المؤتمر الدولي الثانى للريا يات والمعلومات والقاء بحا والمنعقد بجامعة سوهاج فى الفتيرة ك -

62  /7  /3266.) 

 (.3263/  5/  61المؤتمر الثالا لشباب الباحثين بجامعة سوهاج ك -

 (.3261/  2/  32وهاج كجامعة س -العلمى السنوى االول للعلوم بكلية العلوم المؤتمر 

 شهادات التقدير الحاصل عليها

 (6779 - 6771شهادة تقدير من كلية العلوم جامعة جنوب الوادى للتفوا العلمى للعام الجامعى  ك  -

 ( 6777 - 6772شهادة تقدير من كلية العلوم جامعة جنوب الوادى للتفوا العلمى للعام الجامعى  ك -

 (.6777 -6772علوم جامعة جنوب الوادى للتفوا الريا ى للعام الجامعى  كشهادة تقدير من كلية ال -

 (.3225 – 3222شهادة تقدير من كلية العلوم جامعة سوهاج للحصول على درجة الماجستير ك -

شهادة تقدير من نقابة المهن العلمية بسوهاج لترقية لدرجة مدرا مساعد بكلية العلوم جامعة جنيوب  -

 .3225الوادى 

 (.3229 – 3221شهادة تقدير من كلية العلوم جامعة سوهاج للحصول على درجة الدكتوراة ك -

شييهادة تقييدير ميين نقابيية المهيين العلمييية بسييوهاج لترقييية لدرجيية مييدرا بكلييية العلييوم جامعيية سييوهاج  -

3229. 

 (.3227 – 3222شهادة تقدير من كلية العلوم جامعة سوهاج للعمل كمستشار للجنة الفنية بكلية ك -

http://www.icmsegypt.com/actlinks/19-05-07/Openning.wmv
http://www.icmsegypt.com/actlinks/19-05-07/Openning.wmv
http://www.icmsegypt.com/actlinks/19-05-07/New%20Experiments-Nuclear%20Physics.wmv
http://www.icmsegypt.com/actlinks/19-05-07/New%20Expirements-Material%20Sciences.wmv
http://www.icmsegypt.com/actlinks/19-05-07/The%20Network%20and%20The%20Domain.wmv
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 5/  32شهادة تقدير من جامعة سوهاج للمشاركة فى المؤتمر االول لشباب الباحثين بجامعة سوهاج ك -

 /3262.) 

شهادة تقدير من جامعة سوهاج للمشاركة فى المؤتمر الثانى لشباب البياحثين بجامعية سيوهاج والقياء  -

 (.3266/  5/  63بحا ك

فى اعمال اللجنة المنظمة للميؤتمر الثيانى  لشيباب البياحثين شهادة تقدير من جامعة سوهاج للمشاركة  -

 (.3266/  5/  63بجامعة سوهاج ك

جامعة سوهاج للمشاركة فى اعمال اللجنة المنظمية للميؤتمر الثاليا لشيباب البياحثين  شهادة تقدير من -

 (.3263/  5/  61بجامعة سوهاج ك

كليية عليى االعتمياد مين الهيئية المة فيى حصيول للمسياهجامعة سيوهاج  -كلية العلوم  شهادة تقدير من -

القومية لضيمان الجيودة واالعتمياد كعين عضيوية فرييق العميل بمعييار البحيا العلميى واالنشيطة العلميية 

 .االخرى(

التحكيميية لمسيايقة "ابين جامعة سيوهاج للمشياركة فيى اعميال اللجنية  -كلية العلوم شهادة تقدير من  - 

 .م 3261مارا  36-32ى الفترة من الهيثم األفكار العلمية" ف

 المهارات الشخصية:

 إجادة التعامل مع الحاسب االلى. -

 اللغة االنجليزية قراءة وتحدث جيد. -

 مهارات التخطيط االستراتيجى واالدارة. -

 مهارات االتصال والتواصل مع صنا  القرار المعنيين. والتنفيذيين والشعبيين. -

 مهارات التسجيل. -

 مهارات المالحظة. -

 مهارات التقييم والتقويم والمتابعة وإعداد التقارير. -

 مهارات ادارة الوقأ. -

 مهارات كتابة البحوث العلمية. -

 مهارات إاعداد وتنفيذ الندوات والمحا رات واالجتماعات والتدريبات. -

 مهارات اعداد التقارير. -

 -الهوايات:

 السباحة. -كرة القدم  -قراءة وكتابة الشعر  –القراءة 

 المنشورة في المجالت العلمية: البحوث

1- Synthesis, characterization and low field magnetotransport of Nd0.6Sr0.4MnO3/CrO3  
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composite, A.M. Ahmed, H.F. Mohamed, A.K. Diab, Sara  A. Mohamed, Indian J Phys, 

Received: 16 February 2016 / Accepted: 29 June 2016 

2- Influence of heat treatment on the magnetic and magnetocaloric properties in 

Nd0.6Sr0.4MnO3 compound, A.M. Ahmed, H.F. Mohamed, A.K. Diab, Sara A. Mohamed, 

S. García-Granda, D. Martínez-Blanco, J. Solid State Sciences 57 (2016) 1- 8. 

3- The annealing influence onto the electrical and magnetic behavior of 

magnetoresistive/insulator system, A.M. Ahmed, Abd El-Mo’ez A. Mohamed, H.F. 

Mohamed, A.K. Diab, Aml M. Mohamed, A.E.A. Mazen, J Low Temperature 

Physics/Fizika Nizkikh Temperatur, , 42 (9) (2016) 951–958. 

4- Effect of gas pressure and film thickness on the optical constants of transparent 

conducting oxide based on zinc oxide, M. M. Abd El-Raheem, A. K. Diab, Abdullah 

Alhuthali, and Ateyyah M. Al-Baradi, J, Optical Technology, 83 (1) (2016) 30-35. 

5- Structural and electrical  properties of In35Sb45Se20−xTexchalcogenide thin films, A.K.  

Diab,  M.M.  Wakkad,  E.Kh. Shokr,  W.S.  Mohamed, J Optik  126  (2015)  1855 -1860. 

6- Ahmed M. Ahmed, Abd El-Moez A. Mohamed, Hany F. Mohamed, A E A Mazen, Aml 

M. Mohamed, A. K. Diab," Effect of annealing temperature on the magnetoresistive  

properties of manganites/insulator system"  Conference held  in Ordizia (Gipuzkoa), Spain 

under title "Recent Trends in Nanomagnetism. Spintronics and their Applications" 29, 

June  - 3, July, 20 I 5. 

7- Enhanced electro-magnetic properties in La0.7Sr0.3MnO3/ZrO2 composites, A M Ahmed, 

H F Mohamed, A K Diab, Abd El-Mo’ez A Mohamed, A E A Mazen and A M Mohamed, 

Indian J Phys 89 (6) (June 2015) 561–570. 

8- Synthesis, photoluminescence and optical constants evaluations of ultralong CdO 

nanowires prepared by vapor transport method, S. H. Mohamed, N.M.A. Hadia, A.K. 

Diab, A.M. Abdel Hakeem, J. Alloys Compd.  609 (2014) 68–72. 

9- "Effect of Composition on the Transport Properties of Ge10AsxTe90-X Chalcogenide 

System", A. M. Ahmed, M. M. Wakkad, S. H. Mohamed, A. K. Diab, Indian J Phys 87  

(April 2013) 317–323 

10- Effect of Li-Substitution on the Resistivity and Magnetoresistance of LaMnOy, A.M. 

Ahmed, A.K. Diab, H.F. Mohamed, J Supercond Nov Magn 24 (2011) 597- 601. 
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11-  "Stracurure and physical properties of (Cao)1-x(ZnO)x prepared by electron beam 

evaporation according to vegared's law", M. F. Hasaneen , A. K. Diab, International 

Conference on Mathematics and Information Science (ICMIS), (10-13 September 2011). 

12- Structural and optical properties of In35Sb45Se20-xTex phase-change thin films, A.K. 

Diab, M.M. Wakkad,  E.Kh. Shokr, W.S. Mohamed, Journal of Physics and 

Chemistry of Solids 71 (2010) 1381-1387. 

13- Determination of the intrinsic parameters of SnBi4Se7 via the characterization of 

electrical properties, S. A. Ahmed, A. K. Diab, A. M. Abdel Hakeem,  Appl. Phys. Lett. 

92 (2008) 142107. 

14-  "Structural and optical properties of Ge-As-Te thin films", S. H. Mohamed, M. M. 

Wakkad, A. M. Ahmed, A. K. Diab, Eur. Phys. J. Appl. Phys. 34 (2006) 165–171. 

15-  Conduction behaviour and thermoelectric power of Agx(As0.4Se0.6)100-x chalcogenide 

system", A. M. Ahmed, N. M. Megahid, M. M. Wakkad, A. K. Diab, Journal of Physics 

and Chemistry of Solids 66 (2005) 1274–1280. 

REFERENCES:-         

1- Prof. Elders KH. Shokr 

Prof. of physics and Vice President of Sohag University, Egypt, e-mail: 

eshokr@yahoo.com 

2- Prof. Mustafa M. Wakkad. 

Professor of solid state physics, Faculty of science, Sohag University, Egypt, e-mail: 

mostafa.wakkad@yahoo.com. 

3- Prof. Ahmed M. A. Aly 

Professor of solid state physics and Head of physics department, Faculty of science, 

Sohag University, Egypt,  

e-mail: fikry_9970@yahoo.com 

4- Prof. Sodky Hamed Mohamed  

Professor of material science, Faculty of science, Sohag University, Egypt, e-mail:  

abo_95@yahoo.com 

 

mailto:mostafa.wakkad@yahoo.com
mailto:fikry_9970@yahoo.com
mailto:mostafa.wakkad@yahoo.com
mailto:mostafa.wakkad@yahoo.com

