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- Bachelor degree of science in the field of  physics  “Dep. of physics - The 

collage of science - King Saud University” in 1987. 

 

-  Master degree of science in physics  “Dep. of physics - Collage of natural 

science - Michigan State University” in 1993.  

 

-  Doctor of Philosophy (Ph.D.) degree in applied physics “Dep. of physics - 
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Experiences 

- Teaching assistance at the technical collage in Riyadh K.S.A. from 1987 to 

1989. 

- Graduate students at Michigan State University and Colorado School of Mines  

between 1990 and 1999. 

- Assistance Professor at the technical collage in Riyadh in 1999 until 2010. 

- Assistance Professor at College of Scince  - Muhammad Ibn Saud Islamic 

University  - in Riyadh in 2010 until now. 

- Head of the Department of General Studies from 1999 until 2003 

- Cooperating teaching with the Open University in 2003  

- Vice dean of College of Scince in 2010 until now 

- Director of research center in the collage from 2010 until now 
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Publications 
فولت( في منطقة الرياض وجميع مناطق المملكة دراسة علمية  222-721إمكانية توحيد الجهد ) .1

-22التقني السعودي الثاني, الرياضوميدانية,د.محمد الراجحي و د.أحمد القعود ,المؤتمر والمعرض 

هجري.7221شعبان  22  

دراسة توحيد المقابس الكهربائية بالمملكة العربية السعودية دراسة علمية وميدانية, د. أحمد القعود  .2

شعبان  22-22و د. محمد الراجحي, المؤتمر والمعرض التقني السعودي الثاني, الرياض

هجري.7221  
3. Atmospheric Pressure Chemical Vapor Deposition of SnO2: Processing and 

Properties, NCPV Photovoltaics Program Review Proceedings of the 15
th

 

Conference, Denver, Colorado 1998. 

4. Mobility in SnO2:F thin polycrystalline films: Grain boundary effect and 

scattering in the grain bulk, Transport and Microstructural Phenomena in Oxide 

Electronics; San Francisco, CA; 16 April 2001 through 20 April 2001 
5. Measurement of Stark Broadening Parameter of the636.23 nm Zn I‐line via 

Optical Emission Spectroscopy 

6. Photoluminescence Intensity Enhancement in Self-assembled InAs Quantum 

Dots Grown on (311)B and (100) GaAs Substrates and Coated With Gold 

Nanoparticles 

7.  Effects of post growth thermal annealing on the Structural Properties of (100) 

GaAs1−xBix Layers 

8. Raman scattering studies of strained e_ects in (100) and (311)B GaAsx-1Bix 

epitaxial layers 

9. Thermal Annealing Effects on the Optical and Structural Properties of (100) 

GaAs1−xBix Layers Grown by Molecular Beam Epitaxy 

 بعض األنشطة األخرى
 البحوث والتحكيم التعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مجال -1

 في هيئة المواصفات والمقاييس اللجنة الفنية للمقاييس الصوتية والبصريةعضو  -2

 متعاون مع المركز االوطني للقياس والتقييم  -3

 عضو هيئة حماية المستهلك -4

 عضو جمعية الفيزيائيين السعوديين -5

 متعاون مع الجامعة المفتوحة بتدريس بعض المقررات -6

 حتى اآلن 1432من كلية العلوم ب مدير مركزالبحوث -7

 عضو في لجنة النظام والشؤون العلمية بالجامعة -8

 عضو في لجنة التوجيه واالرشاد بالجامعة -9

 الدورات
 عدد من الدورات العلمية والعملية ومن اهمها

 دورة في معهد االدارة عن ادارة االجتماعات لمدة اسبوع .1

 لي في المانيا لمدة اسبوعيندورة في المانيا عن نظام التعليم العام والعا .2

 دورة في الجودة لمدة يوم في الكلية التقنية .3

 دورة في االمارات عن الوسائل الحديثة للتعليم .4

 دورة في الجامعة عن كيفية وضع اسئلة االختبارات .5

 spssدورة في الجامعة عن البرنامج االحصائي  .6

 العملية التعليميةدورة في الجامعة عن استخدام برامج التواصل الجتماعي في  .7

 دورة في االمارات عن التعامالت االلكترونية الحكومية .8

 دورة في االردن عن التعامل مع االعداد الكبيرة في المحاضرات .9

فولت بدون تكاليف, د.محمد الراجحي  212توحيد الجهد الكهربائي في المملكة إلى الجهد العالمي الموحد   .72

 21و د.أحمد القعود, ورشة عمل بعنون "إزدواج الجهد في المملكة و اآلثار الناتجة عنه وطرق حلها", 

 هجري , الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. 7222محرم 
 


	Date of Birth: 26-10-1965
	Place of Birth: Riyadh Saudi Arabia
	Martial Status: Married
	Qualifications
	Experiences
	Publications


	9. Thermal Annealing Effects on the Optical and Structural Properties of (100) GaAs1−xBix Layers Grown by Molecular Beam Epitaxy

