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 المؤهالت العلمية

تاريخ  المؤهل الدراسي م

 الحصول

 الدولة اسم المعهد/ الجامعة التخصص الدقيق التخصص العام

جامعة  -كلية العلوم  رياضيات بحته رياضيات 1996 سبكالوريو 1

فرع بنى  -القاهرة 

 سويف

 مصر

توبولوجى ال رياضيات بحته 2001 ماجستير 2

 الجبري

جامعة عين  - كلية العلوم

 شمس 

 مصر

جامعة  - كلية العلوم هندسة تفاضلية رياضيات بحته 2007 دكتوراه 3

 أسيوط

 مصر
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 خبرات والمناصب العلمية واإلدارية ال

 

 اللجان اإلدارية داخل وخارج الجامعة

 

 

 لجنةنوع ال

 

 الجامعة 

 الفترة

 إلى من

 سنة شهر سنة شهر

جامعة   –كلية العلوم ة الكنترول واالختباراتعضو لجن

 بنى سويف

12 2007 8 2008 

جامعة   –كلية العلوم  اللجنة العامة لالختباراتعضو 

 خالدالملك 

1 2008 7 2009 

 2003 7 2002 9 كلية المعلمين باإلحساء اللجنة الثقافية والرحالترئيس 

 الفترة الزمنية القسم الكلية الجامعة الدولة اللقب العلمي م

 مصر معيد 1
القاهرة فرع بني 

 سويف
 6/2001 – 4/1997 الرياضيات مالعلو

 مصر مدرس مساعد 2
القاهرة فرع بني 

 سويف
 8/2007 – 7/2001 الرياضيات العلوم

 حتى اآلن – 9/2007 الرياضيات العلوم بني سويف مصر مدرس 3

 8/2003 – 9/2001 الرياضيات المعلمين وزارة المعارف السعودية محاضر 4

 2009/ 7 – 9/2008 الرياضيات العلوم دالملك خال السعودية أستاذ مساعد 5

 2013/ 7 – 10/2009 الرياضيات المعلمين الملك سعود السعودية أستاذ مساعد 6

 السعودية أستاذ مساعد 6
االمام محمد بن 

 سعود االسالمية
 1/2017– 10/2013 الرياضيات العلوم

 السعودية أستاذ مشارك 7
االمام محمد بن 

 سعود االسالمية
 حتى اآلن – 2/2017 الرياضيات العلوم
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بقسم  لجنة التطوير والجودة منسق

 الرياضيات

جامعة  –كلية المعلمين 

 الملك سعود

9 2009  2013 

عضوووووو لجنوووووة تطووووووير الخطووووو  

 والمناهج الدراسية 

جامعة  –كلية المعلمين 

 الملك سعود

9 2009  2013 

عضوووو لجنووووة الجووووداول الدراسووووية 

 بقسم الرياضيات

جامعة  –كلية المعلمين 

 الملك سعود

9 2010  2013 

منسوووق لجنوووة المواقووون االلكترونيوووة 

 بقسم الرياضيات

جامعة  –كلية المعلمين 

 الملك سعود

9 2011  2013 

مشووورف عوووام علوووى بووورامج السووونة 

 التحضيرية بالجامعة

جامعة  –كلية العلوم 

 ماالما

 حتى اآلن  2013 11

 

 :خبرات التدريس

 المكان اسم المقرر م

 هندسة تفاضلية 1

كلية العلوم بجامعة  –كلية التربية 

 بنى سويف

 هندسة تحليلية وفراغية 2

 التفاضل والتكامل المتقدم 3

 الجبر الخطى 4

 مقدمة في التوبولوجى 5

 1ريض  رياضيات  001 6

ة الهندسة كلي –كلية علوم الحاسب 

 كلية العلوم جامعة الملك خالد –

 تفاضل وتكامل )طالب علوم الحاسب( –ريض  113 7

 )طالب الهندسة(1تفاضل وتكامل –ريض  119 8

 جبر وهندسة –ريض  129 9

 3تفاضل وتكامل –ريض  229 10

 ريض مقدمة في التوبولوجيا 481 11

 1م تفاضل وتكامل –ريض  201 12

جامعة الملك  –لمين كلية المع

 سعود

 م هندسة تحليلية –ريض  221 13

 م جبر وهندسة تحليلية –ريض  120 14

 )مسار رياضيات( 1م تفاضل وتكامل –ريض  101 15
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 م أسس هندسية –ريض  422 16

 م تحليل مركب )مسا رياضيات( –ريض  453 17

 م جبر خطى –ريض  447 18

 فاضل والتكاملم حساب الت –ريض  211 19

 م التفاضل والتكامل االتجاهى )مسا رياضيات( –ريض 204 20

 م تحليل مركب –ريض  451 21

 م تاريخ الرياضيات –ريض  491 22

 م التحليل العددى –ريض  483  23

 م الهندسة الالاقليدية –ريض  382 24

 م جبر )األقسام العلمية( –رض  143 25

 حساب التفاضل والتكاملم  –ريض  211 26

 م الهندسة التحليلية –ريض  235 27

  برامج السنة التحضيرى -( 1الرياضيات ) –ريض  050 28

 

 

 

 

 

 

جامعة االمام محمد بن سعود 

 االسالمية

 برامج السنة التحضيرى -( 2الرياضيات ) –ريض  060 29

 برامج السنة التحضيرى -الرياضيات  –ريض  016 30

 كلية العلوم –( 1ريض حساب التفاضل والتكامل ) 101 31

 كلية العلوم –( 2ريض حساب التفاضل والتكامل ) 102 32

 كلية العلوم –( 3ريض حساب التفاضل والتكامل ) 101 33

 كلية العلوم –ريض مقدمة فى المعادالت الفاضلية  231 34

كلية العلوم –الجبر الخطى  –ريض  223 35  

  كلية العلوم –مقدمة فى الجبر الخطى  –ريض  212 36

كلية العلوم –هندسة تفاضلية  –( 2مختارة ) –ريض  483 37  

علومكلية ال –مشروع تخرج ماجستير الرياضيات  –ريض  699 38  

كلية علوم الحاسب –( 1تفاضل وتكامل تطبيقى ) –ريض  113 39  

كلية علوم الحاسب –( 2تفاضل وتكامل تطبيقى ) –ريض  114 40  

كلية علوم  –جبر خطى ومعادالت تفاضلية  –ريض  227 41

 الحاسب

كلية االقتصاد والعلوم  –مقدمة فى االحصاء  –احص  110 42

 االدارية
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كلية الهندسة –( 1تفاضل ) –ريض  105 43  

كلية الهندسة –( 2تفاضل ) –ريض  106 44  

 الدورات - الندوات – الحضور والمشاركة في المؤتمرات

 

 تاريخ انعقاده مكان المؤتمر اسم المؤتمر أو الندوة عنوان البحث م

المؤتمر األول للجمعية  مستمن 1

 السعودية لإلحصاء

 -أبها  –جامعة الملك خالد 

 السعودية

ابريل   14-15

 م2009

ورشة عمل فى التعليم القائم  مستمن 2

 (OBE)على النواتج 
 جامعة الملك سعود

( مايو 3-4)

 م 2010

3  

 مشارك

بشأن  الثالث دوليالمؤتمر ال

التطورات األخيرة في 

 الرياضيات البحتة والتطبيقية

بدروم -تركيا   
( مايو 19-23)

 م 2016

 

  الرسائل العلمية تحت اإلشراف 
 
درجة  اسم الطالب م

 الرسالة

تاريخ  عنوانها

 التسجيل

 الحالة

1 

محمد أ. 

عبدالبارى على 

 محمد

 اجستيرم
دراسة هندسة الحركة 

 االكوافورمية الكينماتيكية

15 -  6-

2015 

 منح

31-5-2016 

 

2 
عبد الرحمن أ. 

 ابراهيم محمد
 ماجستير

دراسة محلية للهندسة التفاضلية 

الكينماتيكية للجسم المتماسك فى 

 الحركات الخاصة

15 -  6-

2015 

 منح

30-7-2016 

 

 ورش العمل: -ت تنمية المهارا -الدورات التربوية 

 جامعة القاهرة –، مركز تطوير المهارات  تنمية مهارات التفكير .1

 جامعة القاهرة –، مركز تطوير المهارات  مهارات العرض الفعال .2

 جامعة القاهرة –، مركز تطوير المهارات  أساليب البحث العلمي .3

 جامعة القاهرة –، مركز تطوير المهارات حل المشكالت واتخاذ القرار .4

 جامعة القاهرة –، مركز تطوير المهارات  الكبيرة لألعداددريس الت .5
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 جامعة القاهرة –، مركز تطوير المهارات  الجامعيإعداد المعلم  .6

 جامعة القاهرة –دورة الحاسب اآللى، مركز تطوير المهارات  .7

، وكالة الجامعة  5/2010/ 4 -3( الفترة من OBEورشة عمل التعليم القائم على النواتج ) .8

 جامعة الملك سعود -شؤون التعليمية واألكاديمية لل

( ساعات الفترة من 10" لمدة )BlackBoardدورة التعرف على نظام التعليم االلكتروني " .9

 جامعة الملك سعود -هـ ، عمادة التعليم االلكترونى والتعلم عن بعد  11/1431/ 9 -8

( ساعات 10( لمدة )CourseLabحضور برنامج تصميم درس تفاعلى باستخدام برنامج ) .10

وزارة  –، المركز الوطنى للتعليم االلكترونى والتعليم عن بعد 3/2011/ 14 -13الفترة من 

 المملكة العربية السعودية –التعليم العالى 

( ساعات 4" لمدة )Elluminate Liveدورة التعرف على نظام الفصول االفتراضية "  .11

 جامعة الملك سعود -اللكترونى والتعلم عن بعد هـ ، عمادة التعليم ا 6/1432/ 12الفترة 

ساعات  6( ايام بواقن 7( لمدة )UTLاجتيازالبرنامج التدريبى التعليم والتعلم الجامعى )  .12

يوميا ، عمادة تطوير التعليم الجامعى بجامعة االمام محمد بن سعود االسالمية خالل العام 

   م( 2014هـ ) 1435-1434الجامعى 
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