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 الشخصية المعلومات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 شفابدران -لواء الجامعة  –عمان  :العنوان

 4771177770 :رقم الهاتف

 tariqfayeez@yahoo.com :البريد اإللكتروني
 

 العلمية ؤهالتمال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الى(-)من

 البلد الجامعة
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 التدريسية اتالخبر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 األكاديمية

 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 مدرس ثالث سنوات
جامعة الشرق 

 األوسط

العلوم األساسية/اآلداب 

 و العلوم
 األردن
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 أخرى خبرات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة رتبةال مدة العمل

 معلم ثمان سنوات
وزارة التربية و 

 التعليم
 األردن 

 

 

 

 والمؤلفات المنشورات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 المجالت
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 سنة النشر العدد المجلة العنوان

Mahmoud H. Saleh,  

-Mousa M. Abdul

Gader Jafar,  

. Bulos, Basim N 

-Tariq M. F. Al

Daraghmeh 

Determination of 
optical properties 

of undoped 
amorphous 

selenium (a-Se) 
films by Dielectric 
modeling of their 
normal-incidence 

transmittance 
spectra 

Applied 
Physics 

Research; 
Vol. 6, No. 

6 

 5410 السادس

Mousa M. Abdul-

Gader Jafar 

Mahmoud H. Saleh 

Mais Jamil A. Ahmad 

Basim N. Bulos 

Tariq M. Al-Daraghmeh 

 

Retrieval of optical 
constants of 

undoped amorphous 
selenium films from 
an analysis of their 
normal-incidence 

transmittance 
spectra using 

numeric PUMA 
method 

Journal of 
Materials 
Science: 

Materials 
in 

Electronics; 
Vol. 27 

السابع و 
 العشرون

8162 

Tariq M. Al-

Daraghmeh 

Mahmoud H. Saleh 

Mais Jamil A. Ahmad 

Basim N. Bulos 

Khawla M. Shehadeh 

Mousa M. Abdul-

Gader Jafar 

Electrical Transport 
Mechanisms and 
Photoconduction in 
Undoped Crystalline 
Flash-Evaporated Lead 
Iodide Thin Films 

 

Journal of 
Electronic 
Materials 

السابع و 
 األربعون

5419 
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 المؤتمرات
 

 

 
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

     
 

 الكتب
 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان

     
 

 

 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 الجمعية الفيزيائية األردنية

 

 الجمعية الفلكية األردنية

 

 

 الجامعات في اللجان عضوية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي للحوكمة في مؤسسات التعليم العالي

 

 لجنة األمن و السالمة / كلية اآلداب و العلوم

 

 لجنة المختبرات / كلية اآلداب و العلوم

 

 لجنة االمتحانات / كلية اآلداب و العلوم
 

 

 

 

 بها التحق التي التدريبية دوراتال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 التعليم االلكتروني

 
 

 عليها شرفأ التي التدريبية الدورات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 البحثية االهتمامات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الفيزياء التطبيقية / فيزياء الحالة الصلبة

 
 

 اتاللغ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أخرى نشاطات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 

 عليها حصل التي الجوائز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اسم الطالب الرسالة عنوان

 

 المعرفون
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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