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 Personal Information--------- -------------------------------------------------البيانات الشخصية 
 

 حنان فواز محمد أخضر:    االسم 
م 30/4/1979:   تاريخ ادليالد 

سعودية :    اجلنسية 
  أطفال  لستةمتزوجة و أم :  احلالة االجتماعية 
 Hanan_Akhdar@yahoo.com: الربيد االلكرتوين 

hfAkdar@imamu.edu.sa                                   
 ماجستير فيزياء نووية:   ادلؤهل 

 

 
Name:                            Hanan Fawaz Akhdar 
Date of Birth:                            30/4/1979 
Nationality:                                  Saudi 
Marital Status:            Married and mother  of six children 
Email:                      Hanan_Akhdar@yahoo.com 
                                   hfAkdar@imamu.edu.sa 
Qualification:    Masters degree in Nuclear Physics 

 
 

 Education-------------------------------------------- ------------------------المؤهالت العلمية 

 
بكالوريوس فيزياء من جامعة ادللك سعود   -

 
ماجستري يف الفيزياء النووية من جامعة ادللك سعود   -

 
 م 2009 نقطة عام 97شهادة التوفل باإلنرتنت بنتيجة  -

 
 الدكتوراة ختصص فيزياء نووية جبامعة ادللك سعود دراسةحالياً  -

 
-A Bachelor's degree from King Saud University in the major 
of physics 
 
-Masters degree in nuclear physics from King Saud University  
 
-A TOEFL internet based test with result of 97 points 
(equivalent to 593 points in paper based test) year 2009  
 
-Studying PhD in Nuclear Physics at King Saud University  
 

 
 
 Professional Qualifications------------ -----------------------------------------------لقدرات ا
 

  و قراءةإجادة اللغة اإلذمليزية حتدثاً و كتابة -
إجادة استخدام احلاسب اآليل   -

 

 
- Good English reading, writing and speaking skills. 
- Good Computer Skills  
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 Employment------------------------------------ ------------------------------------الخبرة 
 
 

 األعمال اإلدارية المقررات الوظيفة الجهة الفرتة الزمنية

منذ عام 
 إىل 2004
  م2007

كلية الرياض لطب 
األسنان و الصيدلة 

 األهلية

مساعد 
باحث 

 1فيزياء عامة 
 2فيزياء عامة 

 مقدمة يف احلاسب اآليل

 
 عضوية يف جلنة التحكم باجلودة -
 عضوية يف جلنة اإلرشاد األكادميي -
عضوية يف جلة تأديب الطالبات  -

 

منذ عام 
 م إىل 2007

 اآلن

جامعة اإلمام محمد بن 
 سعود اإلسالمية

 محاضر

معمل ميكانيكا 
معمل كهرباء ساكنة 
معمل فيزياء عامة 

مقرر ميكانيكا كالسيكية 
 مقرر فيزياء حرارية

معمل فيزياء حرارية 
 مقرر الكرتونيات

 
 إىل 1429وكيلة قسم العلوم الطبيعية دلدة عامني دراسيني جبامعة اإلمام  من  -

 هـ1431
دمثلة جلنة اجلودة بقسم العلوم الطبيعية جبامعة اإلمام لفرتات خمتلفة  -
مسئولة ادلوقع االلكرتوين الرمسي لقسم العلوم الطبيعية النسائي جبامعة اإلمام  -
 هـ 1433منسوبة يف عمادة تطوير التعليم اجلامعي جبامعة اإلمام حممد بن سعود للعام  -

الفصل الدراسي الثاين 
ادلشاركة بتطوير ادلوقع االلكرتوين الرمسي لعمادة تطوير التعليم جبامعة اإلمام  -

 
 
 
 

Management work Taught courses Job title Work place Year 
- A member in the quality control 
committee 
- A member in the students discipline 
committee 
- A member in the academic advice 
committee 

general physics 1 
general physics 2 

Computer introduction 

Researcher 
assistant 

Riyadh College of 
Dentistry and 

Pharmacy 

2004 to 
2007 

- The head of the female science department 
for two years at Imam University from 1429 
to 1431 H 
- Quality assurance committee member at 
science college in Imam University 
- Responsible of the female science 
department official website 
- A member in the deanship of academic 
development in Imam University 
- The development of the DAD official 
website at Imam University 

Mechanics lab 
Electrostatics lab 

general physics lab 
classical mechanics course  

thermodynamic course 
thermodynamics lab 
electronics course 

Lecturer Imam Mohammad 
bin Saud University 

2007 to 
now 
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 Activities---------------------------------------- ---------------------------------النشاطات 

 
عضوية يف مجعية األطفال ادلعاقني  -
 ادلشاركة بأعمال تطوعية يف مجعية األطفال ادلعاقني -
ادلنظم من قبل كلية العلوم  (الرياضيات و تطبيقاهتا)عضوة يف اللجنة التنظيمية مبؤدتر  -

جبامعة اإلمام  

 
-A member at the Disabled Children Association 
-Participation in volunteer work at the Disabled Children 
Association 
- A member in the organizing committee of the mathematics 
conference organized by the science college at Imam 
University 

 
 

 Training/Consulting --------------------------------------------- ------------االستشارات /التدريب

 
يف اإلشراف على حبث خترج  (أستاذ مساعد)مساعدة الدكتورة سلوى الصاحل  -

الطالبة مزعلة حممد من قسم الفيزياء جبامعة ادللك سعود خالل الفصل الدراسي 
 1433األول من العام 

 مدربة يف برنامج تأهيل ادلعيدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود  -
متحدثة يف يوم ادلهنة الرابع جبامعة ادللك سعود ضمن فعاليات قسم الفيزياء عن  -

 1433اخلربة العملية خالل الفصل الدراسي الثاين للعام 
 

 
- Assisting Dr. Salwa Al Saleh (assistant professor) in the 
supervision of the student Muzeela Mohammed from the 
physics department in KSU during the first semester of the 
academic year 1433 H 
- A trainer in the teacher assistant training program at Imam 
University  
- A speaker during the professional day of the physics 
department in the second semester of the year 1433 H 

 
 

 Courses ---------- -----------------------------------------------------------------الدورات 

 
 حضور مؤدتر الرياض الدويل األول -
حضور دورة عن معايري اجلودة و االعتماد األكادميي منظمة عن طريق اذليئة  -

 الربيطانية
 ورشة عمل طريقة حتضري توصيف ادلقرر و تقرير ادلقرر جبامعة اإلمام حممد بن سعود -
 دورة مفاهيم اجلودة يف التعليم العايل -
 دورة هندسة التفكري -
 دورة فن البحث يف اإلنرتنت  -
 ملتقى اجلودة األول جبامعة اإلمام حممد بن سعودحضور  -
 حضور الورشة الثالثة من مشروع حتسني اجلودة يف جامعة اإلمام -
-1432ادلشاركة يف الربنامج التدرييب التعلم و التعليم اجلامعي للعام الدراسي  -

 هـ1433
 دورة برنامج التحليل اإلحصائي -

 
- Attendance of the first Riyadh International Dental and 
Healthcare Meeting  
-Training course of quality assurance prepared by the British 
council 
- Work shop on preparing the course specification and report 
at Imam University 
- Training course about concepts of quality assurance in high 
education 
- Thinking engineering training course 
- Internet searching training course 
- Quality control first meeting at Imam University 
- Attendance of the 3rd workshop of Imam's CQI 
- Attending the ULT training course in 1432-1433 H 
- SPSS course 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                   Hanan Fawaz Akhdar CVالسيرة الذاتية حنان فواز أخضر  4

 

 Publication---------------------------------------- -- ----------------------------المنشورات
  

- Akhdar, H. F. (2007). Assessment of entrance skin dose and effective dose of some routine x-ray examinations 

using calculation Technique. Methods. Retrieved from http://repository.ksu.edu.sa/jspui/handle/123456789/8706 

 

- Akhdar, H., Kezzar, K., Gerl, J., Aksouh, F., Assemi, N., AlGhamdi, S., & AlGarawi, M. (2015). Geant4 

simulation of a 3D high resolution gamma camera. Journal of Instrumentation, 10(12), C12018–C12018. 

http://doi.org/10.1088/1748-0221/10/12/C12018 

 
 


