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 الشهادات العلمية 

14 عام بجدة  العزيز عبد الملك جامعة  من  الرياضيات  في .B.Sc علوم بكالوريوس   

 . م1992 الموافق هـ13

عام   – بريطانيا – سوانزي ويلز جامعة  من  الرياضيات  في .Ph.D  الفلسفة دكتوراه   

  . م 1998  الموافق هـ 1418

  

 الوظيفي التدرج

/  14/6 من اعتبارا   بجدة عزيزال عبد الملك جامعة – الرياضيات بقسم معيد 

 . هـ 1413

جامعة الملك عبد العزيز بجدة اعتبارا  من   –أستاذ مساعد بقسم الرياضيات  

  .هـ 8/6/1419

13/2/14 من  اعتبارا   بجدة العزيز عبد الملك جامعة – الرياضيات بقسم مشارك أستاذ 

 .هـ26

أستاذ   

 هـ 16/4/1427 من جازان جامعة  – ومالعل كلية  – الرياضيات  بقسم )منتدب( مشارك

 .هـ 22/8/1428حتى 
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ه  23/8/1428 من  اعتبارا   تبوك جامعة -العلوم كلية – الرياضيات بقسم مشارك أستاذ 

 .ـ

هـ  4/7/1430 من  اعتبارا   تبوك جامعة  -العلوم كلية –)منتدب( الرياضيات بقسم  أستاذ 

. 

13/1 من  اعتبارا   بجدة عبدالعزيز الملك جامعة  -العلوم كلية – الرياضيات بقسم  أستاذ 

 .هـ 1/1434

  

  واإلدارية العلمية المهام

 : السعودية العربية المملكة –أبها –خالد الملك  جامعة

 .االن حتى هـ18/9/1437من اعتبارا   جامعة الملك خالدرئيس  

 : السعودية العربية المملكة –جدة  – عبدالعزيز الملك  جامعة

حتى  هـ1435 األخر جمادى من  اعتبارا   التعليمية للشؤون  الجامعة وكيل مستشار 

 .هـ18/9/1437

عضو   

حتى  هـ1435 شعبان  من اعتبارا   العلوم( كلية )ممثل العلمية للترقيات الدائمة اللجنة

 .هـ18/9/1437

 .هـ18/9/1437حتى  هـ1435 عام من اعتبارا   المجتمع كلية  مجلس عضو 

ا ربيع حتى هـ 1422 شوال من اعتبارا   والتطوير للبرامج العليا الدراسات مادةع وكيل 

 .هـ1427 لثاني

14 الثاني ربيع حتى هـ 1422 شوال من  اعتبارا   العليا الدراسات عمادة مجلس عضو 

 . هـ27

ح العليا الدراسات بعمادة العليا الدراسات لبرامـج والتسجيل للقبول الدائمة اللجنة  عضو 

 .هـ1427 الثاني ربيع ىت

ح العليا الدراسات بعمادة التنفيذية العلـيا الدراسات لبرامـج والتسجيل القبول لجنة عضو 

 .هـ1427 الثاني ربيع تى

 .هـ1426 حتى هـ 1419منذ عام  الرياضيات  قسم مجلس أمين 

 .هـ1425 لعام الرياضيات بقسم األكاديمي واالعتماد التطوير لجنة عضو 

منذ   الرياضيات بقسم العليا الدراسات لجنة وعض 

 .هـ1427 الثاني ربيع حتى هـ1426 عام



 .هـ1425 حتى هـ1419 منذ عام بالقسم الدراسية الجداول لجنة عضو 

 : السعودية العربية المملكة – تبوك  – تبوك  جامعة

حتى  هـ12/11/1431 من اعتبارا   العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وكيل 

 .هـ12/11/1434

 .هـ1432 حتى هـ29/11/1431 من اعتبارا   المكلف والجودة للتطوير الجامعة وكيل 

 .هـ 11/11/1431حتى  هـ 23/8/1428 من اعتبارا   الجامعة وكيل 

ح هـ12/10/1428 من اعتبارا   المكلف  العلمي ثوالبح العليا للدراسات الجامعة وكيل 

 .هـ 11/11/1431تى 

 .هـ12/11/1434حتى  هـ 23/8/1428 من اعتبارا   تبوك  جامعة  مجلس أمين 

حتى  هـ 12/10/1428 من  اعتبارا   تبوك بجامعة العلمي المجلس رئيس 

 .هـ12/11/1434

ا تبوك بجامعة  الباحثين ومساعدي اللغات ومدرسي والمحاضرين المعيدين لجنة  رئيس 

 .هـ12/11/1434 هـحتى1428 شوال من عتبارا  

حتى  هـ1429 محرم من اعتبارا   تبوك بجامعة اآللي الحاسب صرف بدل لجنة  رئيس 

 .هـ12/11/1434

حتى  هـ1428 شوال من اعتبارا   تبوك  بجامعة  والتدريب االبتعاث لجنة  رئيس 

 .هـ12/11/1434

14 شوال من اعتبارا   تبوك بجامعة  الصحية للكليات  االستشارية التنسيقية  اللجنة رئيس 

 .هـ12/11/1434حتى  هـ29

ه 1431 حتى هـ1429 محرم من اعتبارا   تبوك  بجامعة األكاديمية الشؤون لجنة  رئيس 

 .ـ

 .هـ1432 حتى هـ1429 صفر من  اعتبارا   تبوك بجامعة للجودة الدائمة اللجنة رئيس 

حتى  هـ1429 االول جمادى من  اعتبارا   تبوك بجامعة الوظائف تحوير لجنة  رئيس 

 .هـ 11/11/1431

حتى  هـ1429 صفر من اعتبارا   تبوك بجامعة اإلدارية الترقيات لجنة  رئيس 

 .هـ 11/11/1431

حتى  هـ1429 محرم من اعتبارا   تبوك بجامعة المضاريف فتح  لجنة  رئيس 

 .هـ 11/11/1431



حتى  هـ1429 محرم من  اعتبارا   تبوك بجامعة العروض فحص لجنة  رئيس 

 .هـ 11/11/1431

حتى  هـ1429 محرم من اعتبارا   تبوك  بجامعة المباشر الشراء لجنة  رئيس 

 .هـ 11/11/1431

 : عوديةالس العربية المملكة – جازان  –جازان  جامعة

 .هـ 22/8/1428حتى  هـ 16/4/1427 من  اعتبارا   جازان جامعة  مجلس عضو 

 .هـ 22/8/1428حتى  هـ 15/11/1427 من جازان بجامعة  العلمي المجلس عضو 

حتى  هـ 16/4/1427 من اعتبارا   جازان بجامعة والتسجيل القبول عميد  

 .هـ 22/8/1428

حتى  هـ1/5/1427 من اعتبارا   زانجا بجامعة  المكلف العلوم كلية  عميد  

 .هـ 22/8/1428

حتى  هـ29/5/1427 من اعتبارا   جازان بجامعة اآللى الحاسب وحدة على المشرف 

 .هـ9/5/1428

حتى  هـ10/5/1428 من اعتبارا   جازان بجامعة المعلومات تقنية مركز مدير 

 .هـ 22/8/1428

جازان لجامعة التابعة  البنات وكليات لمينالمع لكلية والتسجيل القبول تطوير لجنة  رئيس 

 .هـ 22/8/1428حتى  هـ27/5/1428 من اعتبارا   

14 الدراسي للعام والتقويم للقياس الوطني للمركز التابع  جازان اختبارات مركز رئيس 

 .هـ27/1428

حتى  هـ25/8/1427 من اعتبارا   جازان بجامعة والتسجيل للقبول الدائمة اللجنة رئيس 

 .هـ 22/8/1428

25/8/1 من  اعتبارا   جازان بجامعة  اإللكترونية التعليمية للخدمات الدائمة اللجنة رئيس 

 .هـ 22/8/1428حتى  هـ427

حتى  هـ25/8/1427 من اعتبارا   جازان بجامعة  الطالبي للنشاط العليا اللجنة  عضو 

 .هـ 22/8/1428

 .هـ 22/8/1428حتى  هـ1/9/1427 من اعتبارا   جازان بجامعة الجودة لجنة عضو 

أو  جماد من اعتبارا   جازان بجامعة اللغات ومدرسي والمحاضرين  المعيدين لجنة عضو 

 .هـ 22/8/1428حتى  هـ1427 ل



صرف  لجنة عضو 

حتى  هـ1427 الثاني ربيع من اعتبارا   جازان بجامعة اآللي الحاسب بدل

 .هـ 22/8/1428

حتى  هـ1428 محرم 17 من اعتبارا   الدراسية والفصول للمعامل الدائمة اللجنة  عضو 

 .هـ 22/8/1428

 : السعودية العربية المملكة – تبوك  – سلطان  بن  فهد جامعة

حتى  هـ1433/1434 الجامعي العام من  اعتبارا   االمناء مجلس عضو 

 .هـ1436/ 1435

  

 :مجاالت األبحاث

 Differential Geometry and Its)    الهندسة التفاضلية وتطبيقاتها 

Application). 

  

  :مشاريع األبحاث المدعمة

عضو ونائب رئيس فريق "محور الدراسات العليا" في مشروع الخطة المستقبلية   .1

 مشروع آفاق.  –للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية 

مجلس البحث العلمي  –العليا تصميم وتطبيق برنامج للجودة الشاملة في الدراسات .2

 بجامعة الملك عبدالعزيز.

آلية جودة شاملة للتقويم الذاتي لبرامج الدراسات العليا من قبل األقسام   .3

 مجلس البحث العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز. –بالكليات العلمية

ر لقطاع الدراسات العليا بجامعة الملك عبد  توجهات التطوير والتحسين المستم .4

معهد   –  العزيز: دراسة ميدانية التجاهات خريجي وخريجات الدراسات العليا

 البحوث واألستشارات بجامعة الملك عبدالعزيز.

 –قاعدة بيانات مستخلصات الرسائل العلمية المجازة بجامعة الملك عبدالعزيز .5

 دالعزيز.مجلس البحث العلمي بجامعة الملك عب

  –هندسة متعددات الطيات الجزئية لعديدات طيات كيلر الرباعية المتطابقة محليا   .6

 مجلس البحث العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز.

مجلس    –هندسة متعددات الطيات الجزئية المغمورة جزئيا  من نوع كوشي ريمان .7

 البحث العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز.

معهد البحوث   –الفراغيه ذات المتغير الواحد مفهوم جديد لهندسة الحركه  .8

 واألستشارات بجامعة الملك عبدالعزيز.

معهد البحوث واألستشارات بجامعة الملك   –  نظرية اإلنحناء للسطوح المسطرة .9

 عبدالعزيز.



معهد   –السطوح الفوقية المتراصة للكرة السداسية من نوع كيلر تقريبا   .10

 عبدالعزيز. البحوث واألستشارات بجامعة الملك

مدينة الملك  –هندسة عديدات الطيات الجزئية لعديد طيات انشتاين  .11

 عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

عمادة البحث العلمي بجامعة   –الخواص المميزة لعديدات طيات أنشتاين  .12

 الملك عبدالعزيز.

عمادة البحث العلمي  –هندسة الضرب االلتفافي لعديدات الطيات الجزئية .13

 لك عبدالعزيز.بجامعة الم

عمادة البحث   –عديدات الطيات الجزئية العامة من عديد طيات كيلر  .14

 العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز.

 Course Portfolio  تطبيق نظام ملف المادة الدراسية .15

وحدة البحوث  –آليات تطوير العملية التعليمية بجامعه تبوك كأحد .16

 واألستشارات بجامعة تبوك.

– جديد منظور : عضو هيئة التدريس وتنميته بجامعة تبوكاإلعداد الفعال ل .17

 عمادة البحث العلمي بجامعة تبوك.

هندسة الضرب االلتفافي لعديدات الطيات الجزئية من عديدات الطيات   .18

 عمادة البحث العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز. –الحقيقية

مي بجامعة  عمادة البحث العل –الشروط المثالية والثنائية لبرمجة مينيماكس .19

 الملك عبدالعزيز.

  

  :اإلشراف على الرسائل العلمية

 :رسائل الدكتوراة

دراسة حول عديدات الطيات الجزئية من عديدات الطيات من النوعين الهرميتي   .1

  –دكتوراه، )ريم الغفاري(، قسم الرياضيات  المتري تقريبا . تقريبا  و المتالمس

 .هـ(1427كلية التربية للبنات بجدة )األقسام العلمية( )

دكتوراة ،   دراسة حول عديدات الطيات الجزئية العامة من عديد طيات كيلر. .2

 كلية التربية للبنات )األقسام العلمية(، جامعة أم  –)أميرة أيشان(، قسم الرياضيات 

 .هـ(1430القرى )

بعض المتراجحات الهندسية حول الضرب اإللتفافي لعديدات الطيات  .3

جامعة   –كلية العلوم  –دكتوراة، )منية فؤاد ناغي(، قسم الرياضيات   الجزئية.

 .الملك عبدالعزيز

 :رسائل الماجستير

قسم   ماجستير، )سارة الزيد(، حول السلتونفي نموذج كايرل الرئيسي. .1

 . هـ(1425جامعة الملك عبدالعزيز ) –كلية العلوم  –الرياضيات 



حول هندسة عديدات الطيات الجزئية من نوع كوشي ريمان لعديدات الطيات من   .2

كلية   –ماجستير، )آماني سلوم(، قسم الرياضيات  النوع المتالمس المتري تقريبا .

 .هـ(1426جامعة الملك عبدالعزيز ) –العلوم 

لجزئية من عديد الطيات من نوع ساساكين  دراسة عن عديدات الطيات ا .3

كلية التربية للبنات بمكة    –ماجستير، )بسماء الدخيل(، قسم الرياضيات  الناقل.

 .هـ(1428المكرمة )األقسام العلمية( )

دراسة حول شبة ساساكين من نوع لورنتز وعديدات الطيات الجزئية   .4

ة التربية للبنات بجدة  كلي  –ماجستير، )لميا القحطاني(، قسم الرياضيات  منه.

 .هـ(1428)األقسام العلمية( )

ماجستير، )غاده   هندسة الحزم المماسية لبعض عديدات الطيات الهرميتية تقريبا . .5

 .هـ(1427جامعة الملك عبدالعزيز ) –كلية العلوم   –مطر(، قسم الرياضيات 

ستير،  ماج  حول هندسة االنغمار لعديدات الطيات الجزئية من نوع كوشي ريمان. .6

جامعة الملك عبدالعزيز  –كلية العلوم   –)لبنى الحمومي(، قسم الرياضيات 

 .هـ(1427)

ماجستير، )عازب   .S هندسة عديدات الطيات الجزئية لعديد الطيات من النوع  .7

 .هـ(1428جامعة الملك عبدالعزيز ) –كلية العلوم   –الغانمي(، قسم الرياضيات 

ماجستير، )منال   ذج فضاء ساساكين المعمم.هندسة عديدات الطيات الجزئية لنمو .8

جامعة الملك عبدالعزيز  –كلية العلوم  –الروضان(، قسم الرياضيات 

 .هـ(1428)

ماجستير،   هندسة الضرب األلتفافي لعديدات الطيات الجزئية لعديد طيات كيلر. .9

جامعة الملك عبدالعزيز  –كلية العلوم  –)نادية اللهيبي(، قسم الرياضيات 

 .هـ(1429)

الضرب األلتفافي لعديدات الطيات الجزئية لعديدات الطيات المتالمسة   .10

جامعة الملك  –كلية العلوم  –ماجستير، )رؤى مكي(، قسم الرياضيات  تقريبا .

 .هـ(1429عبدالعزيز )

هندسة عديدات الطيات الجزئية من النوع الهيمي المائل لعديدات الطيات  .11

 –كلية العلوم  –جر أبوطقيقة(، قسم الرياضيات المترابطة تقريبا .ماجستير، )ها

 .هـ(1433جامعة الملك عبدالعزيز )

الضرب األلتفافي لعديدات الطيات الجزئية من عديدات الطيات من نوع   .12

كلية العلوم  –كيلر التقريبي. ماجستير، )هنادي حسين الحارثي(، قسم الرياضيات 

 .هـ(1436جامعة الملك عبدالعزيز ) –

هندسة عديدات الطيات الجزئية شبة المائلة والضرب األلتفافي لها   .13

ماجستير، )صالحة خليفة الذروي(، قسم  .S لعديدات الطيات من النوع 

 .هـ(1436جامعة الملك عبدالعزيز ) –كلية العلوم  –الرياضيات 

بعض المتراجحات الهندسية حول الضرب األلتفافي لعديدات الطيات  .14

ماجستير،  تقريبا . cosymplectic ت الطيات من النوعالجزئية من عديدا

جامعة الملك   –كلية العلوم   –)نوره محمد الحويطي(، قسم الرياضيات 

 .عبدالعزيز



  

  :المؤتمرات العلمية

 . م1995بريطانيا  –ويلز  –مؤتمر جامعة ويلز للرياضيات البحتة  .1

 . م1996بريطانيا  –ويلز  –مؤتمر جامعة ويلز للرياضيات البحتة  .2

 . م1997بريطانيا  –ويلز  –مؤتمر جامعة ويلز للرياضيات البحتة  .3

 22-17في الفترة من (ICMP) م2000المؤتمر الدولي للرياضيات الفيزيائية  .4

 . بريطانيا  –لندن  –أمبلاير كولدج  –م 2000يولية 

اتها في  المؤتمر الدولي السادس لجمعية التنسور في الهندسة التفاضلية وتطبيق .5

 . )متحدث(  - اليابان  –سكوبا  –م 2002أغسطس  9-5الفترة من 

محرم  27-26اللقاء السادس للجمعية السعودية للعلوم الرياضية في الفترة من  .6

 .المملكة العربية السعودية –الرياض  -جامعة الملك سعود  -هـ 1423

  –م 2004ريل اب 7-5المؤتمر الدولي في الرياضيات وتطبيقاتها في الفترة من  .7

 .)متحدث( -دولة الكويت  –الكويت  –جامعة الكويت 

المؤتمر الدولي حول األحصاء والرياضيات وتطبيقاتها في تطوير العلوم  .8

  –جامعة باندونج األسالمية  –م 2004أكتوبر  6-4والتكنولوجيا في الفترة من 

 .)متحدث رئيسي(  - أندونيسيا  –باندونج 

  –م 2005يوليو  23-20لرياضيات في الفترة من المؤتمر اآلسيوي الرابع ل .9

 .)متحدث( -سنغافورا  –الجامعة الوطنية بسنغافورا 

المؤتمر العربي األول للدراسات والبحوث البيئية "قضايا البيئة المعاصرة   .10

جامعة   –م 2007فبراير  26-24والمستقبلية في المنطقة العربية" في الفترة 

 .هورة مصر العربية جم –القاهرة  –الدول العربية 

 -10/6/2008-9في الفترة  2008مؤتمر اإلبداع السعودي الدولي  .11

 .بريطانيا –ليدز  –جامعة ليدز 

  15-13المؤتمر الدولي لتقنية النانو : الفرص والتحديات في الفترة من  .12

 –جدة  –جامعة الملك عبدالعزيز  -م 19/6/2008- 17هـ الموافق 6/1429/

 .)رئيس جلسة علمية(  –دية المملكة العربية السعو

في   2012المؤتمر الدولي في الهندسة التفاضلية واألنظمة الديناميكية  .13

جامعة   -م 9/2012/ 2-29/8هـ الموافق 10/1433/ 15-11الفترة من 

 . رومانيا –منقاليا –)بوخارست(   بوخارست التقنية 

ا في الفترة  المؤتمر الدولي في الهندسة التفاضلية والتحليل الدالي وتطبيقاته  .14

الجامعة الملية   -م 10/9/2012-8هـ الموافق 10/1433/ 23-21من 

 .)متحدث عام ورئيس جلسة علمية(  –الهند –نيودلهي –األسالمية 

المؤتمر الدولي الثاني للقياس والتقويم تحت عنوان “قياس نواتج التعلم”   .15

– م2015ديسمبر  3-1هـ الموافق 1437صفر  21-19خالل الفترة من 

 .المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي –ياضالر

  



  : الندوات وورش العمل

ورشة عمل طرق تفعيل وثيقة اآلراء لألمير عبدهللا بن عبدالعزيز حول التعليم   .1

 . جامعة الملك عبدالعزيز –هـ 1425ذو الحجة  22-19العالي في الفترة من 

ملتقى التخطيط االستراتيجي لقطاع الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز في  .2

 .هـ1426ربيع أول  26-24الفترة من 

جامعة   –حول العالقة التكاملية بين قطاعات وكالة الجامعة للتطوير ورشة عمل  .3

 . هـ1426ربيع ثاني  –الملك عبدالعزيز 

ورشة عمل توصيف مهام وواجبات وكالء الكليات للدراسات العليا والبحث  .4

نوفمبر   24هـ الموافق 1426شوال  DACUM - 22 العلمي باستخدام طريقة

 .ة السعوديةالمملكة العربي –جدة  –م 2005

جامعة األمام محمد بن سعود األسالمية في   –ندوة الدراسات العليا وخطط التنمية  .5

هـ وتقديم ورقة عمل بعنوان " مدخل متكامل  1427ربيع ثاني  5-4الفترة من 

لتطوير الدراسات العليا من خالل تطبيق أسلوب إدارة الجودة الشاملة : تجربة  

 ."هـ( 1425-1423الملك عبدالعزيز )عمادة الدراسات العليا بجامعة 

ورشة عمل ومجموعتي التركيز الفكري "واقع الدراسات العليا واإلبتعاث   .6

جامعة الملك   –عمادة الدراسات العليا   –بالجامعات السعودية وكليات البنات" 

 .هـ1427جمادى األولى  10-8في الفترة من  –عبدالعزيز 

شعبان   27-26في الفترة  –ة" ورشة عمل "تأسيس أنظمة الجودة الداخلي .7

الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد   -م 2006سبتمبر  20-19هـ الموافق 1427

 .المملكة العربية السعودية –الرياض  –األكاديمي 

في   –ندوة الدراسات العليا بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  .8

جامعة الملك  –م 2006نوفمبر  27- 26هـ الموافق 1427ذو القعدة  6-5الفترة 

المملكة العربية السعودية. وقدمت بحث بعنوان " أهمية   –األحساء  –فيصل 

التخطيط االستراتيجي التكاملي للدراسات العليا لجامعات دول مجلس التعاون  

 "دراسة في أطار تجربة األتحاد األوروبي –لدول الخليج العربية

ع الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي بالمملكة  ورشة العمل الوطنية الثانية لمشرو .9

نتائج أولية للدراسات الفنية"   –آفاق "قضايا التعليم الجامعي  –العربية السعودية 

قاعة   -م2006ديسمبر  5-4هـ الموافق 1427ذو القعدة  14-13في الفترة  –

 .الملك فيصل بالرياض

بتقنية المعلومات   ورشة العمل األولى لوضع الخطة اإلستراتيجية الخاصة .10

- 10هـ الموافق 1427ذو الحجة  21-20في الفترة  –بجامعة الملك عبدالعزيز 

 .فندق كراون بالزا بجدة -م2007يناير  11

حلقة النقاش الثالثة للتعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد في مؤسسات التعليم  .11

العربية السعودية القضايا  العالي "القواعد التنظيمية للتعليم عن بعد في المملكة 

م  2007مارس  14-13هـ الموافق 1428صفر  24-23والتطلعات" في الفترة 

 .مكة المكرمة –جامعة أم القرى  –



مطلب ورؤى   – ورشة عمل "السنة التحضيرية في الجامعات الناشئة  .12

  –جامعة تبوك  –م28/4/2008هـ الموافق 22/4/1429مستقبلية" االثنين 

 .العربية السعوديةالمملكة  –تبوك 

 29-28ورشة تدريبية بعنوان "تقويم خطة المقرر الجامعي" في الفترة  .13

  -مساء   10-7م من الساعة 2014/ 10/ 25- 24الموافق   هـ1435/ 10/

 .المملكة العربية السعودية  –تبوك  –جامعة تبوك

ورشة عمل دولية بعنوان" القياس والتقويم في الجامعات بين النظرية   .14

  -م 3/2015/ 3-2الموافق   هـ1436/ 5/ 12-11يق" في الفترة من والتطب

 .المملكة العربية السعودية  –تبوك  –جامعة تبوك

  

  :تحكيم األبحاث العلمية

محكم لألبحاث العلمية في مجال الهندسة التفاضلية في العديد من المجالت العلمية  

 .المحكمة

  :التدريس

 مرحلة البكالوريوس

 الرياضيات العامة للعلوم والهندسة •

 الرياضيات لالقتصاد واالدارة •

 المنطق ونظرية المجموعات  •

 الهندسة التحليلية وحساب المتجهات  •

 المعادالت التفاضلية العادية  •

 الهندسة التفاضلية  •

 مرحلة الدراسات العليا

 عديدات الطيات التفاضلية  •

 الهندسة الريمانية  •

 نظرية عديدات الطيات الجزئية  •

 الهندسة التفاضلية المركبة  •

 مواضيع خاصة في الهندسة التفاضلية  •

 سيمنار  •

 رسالة ماجستير و الدكتوراة •

 مواضيع متقدمة في الهندسة التفاضلية  •

  

      :العضويات

 : عضو في الجمعيات التاليه 



منذ   (London Mathematical Society (LMS)) جمعيه لندن الرياضيه .1

 .بريطانيا  -م 1998عام 

 .بريطانيا  -م 1999منذ عام  (Institute of Physics (IOP)) معهد الفيزياء  .2

المملكة العربية   –م 2002الجمعية السعودية للعلوم الرياضية )جسر( منذ عام  .3

 .السعودية

 .اليابان –م 2002منذ عام  (Tensor Society) جمعية التنسور .4

 .المملكة العربية السعودية –م 2002جمعية الحاسبات السعودية، منذ عام  .5

منذ   - (American Mathematical Society)الجمعية األمريكية الرياضية .6

 .الواليات المتحدة األمريكية –م 2007عام 

  

 :تحكيم الرسائل العلمية

 : اليةشاركت كممتحن خارجي في تحكيم رسائل الدكتوراة الت

كلية   –قسم الرياضيات  –تنامي عديدات الطيات الريمانية الموصوفة بانحناءاتها  .1

 .م2007هـ / 1428 - العلوم للبنات بالدمام 

قسم الرياضيات   –دراسة عن النتوءات ومناطق الشذوذ لعديدات الطيات الريمانية .2

هـ / 1429 -جامعة الرياض للبنات   –كلية التربية للبنات األقسام العلمية  –

 .م2008

كينماتيكا الهندسة التفاضلية لعديدات الطيات المسطرة في الفضاء اإلقليدي ذي  .3

جامعة   –كلية التربية للبنات األقسام العلمية  –قسم الرياضيات  –الثالثة أبعاد

 .م2009هـ / 1430 -الملك عبدالعزيز 

الرياضيات   قسم –هندسة حزم األشعة وتطبيقاتها في تصحيح مناطق عدم األنتظام .4

 .م2009هـ / 1430 - جامعة الملك فيصل   –كلية العلوم للبنات بالدمام  –

جامعة الملك سعود   –كلية العلوم  –قسم الرياضيات  –هندسة الحزم المماسية .5

 .م2011هـ / 1432 -بالرياض 

  

 : شاركت كممتحن خارجي في تحكيم رسائل الماجستير التالية

كلية التربية   –قسم الرياضيات  –الفراغات االحتواءات في نماذجدراسة بعض  .1

 .م2001هـ / 1422  - للبنات بجدة )األقسام العلمية( 

قسم   -دراسة لبعض الخواص الهندسية للمجموعات الجزئية للسطوح المعممة .2

 .م2001هـ / 1422  -كلية التربية للبنات بجدة )األقسام العلمية(  –الرياضيات 

قسم   –الهندسية استقرار عديدات الطيات الجزئية المحّورة وخواصهادراسة عن  .3

 .م2001هـ / 1422 - كلية العلوم للبنات بالدمام  –الرياضيات 

ذي الثالثة   عن نظرية االنحناء لعديدات الطيات المسطرة في الفراغ اإلقليدي .4

  -كلية التربية للبنات بمكة المكرمة )األقسام العلمية(  –قسم الرياضيات  -أبعاد

 .م2002هـ / 1423



دراسة الفراغات متعددة الطيات التفاضلية ثابتة األنحناء ال نهائية البعد من النوع   .5

  -كلية التربية للبنات بالرياض )األقسام العلمية(   -قسم الرياضيات  –بناخ

 .م2002هـ / 1423

  -جامعة الملك سعود  –قسم الرياضيات  –هندسة عديدات الطيات الجزئية المائلة .6

 .م2005هـ / 1426 -الرياض 

  –قسم الرياضيات  –معيار للمانيفولد الجزئي من فضاء اقليدس لكي يقع على كرة .7

 .م2006هـ / 1427 - الرياض  -جامعة الملك سعود 

جامعة الملك سعود   –قسم الرياضيات  –لمركبا السطوح الفوقية لفضاء األسقاط .8

 .م2006هـ / 1427 -الرياض  -

  -الرياض  -جامعة الملك سعود  –قسم الرياضيات  –وتطبيقاتها حقول جاكوبي .9

 .م2006هـ / 1427

جامعة   –قسم الرياضيات  –البنى المتناظرة من اليسار التامة على جبر لي .10

 .م2007هـ / 1428 -الرياض  -الملك سعود 

دراسة عن الحركات الجاسئة المتناهية الصغر لعديدات طيات جزئية في   .11

جامعة   –كلية التربية للبنات األقسام العلمية  -قسم الرياضيات  –فراغ اقليدي 

 .م2008هـ / 1429 -الرياض للبنات 

عن السطوح المسطرة المتآلفة اللحظية في الفضاء االقليدي ذي الثالثة   .12

  -جامعة أم القرى   –كلية التربية للبنات األقسام العلمية   -قسم الرياضيات  –أبعاد

 .م2008هـ / 1429

كلية التربية   -قسم الرياضيات  –الطي الخلوي المحدب للسطوح المحكمة .13

  -الرياض -جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  –للبنات األقسام العلمية 

 .م2009هـ / 1430

كلية التربية    -قسم الرياضيات  –يةالريمان الفصل الحافظ للزوايا للمتريات .14

  -الرياض -جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  –للبنات األقسام العلمية 

 .م2009هـ / 1430

–كلية العلوم -قسم الرياضيات  –الطيات حول الضرب األلتفافي لعديدات .15

 .م2010هـ / 1431 - جدة  -جامعة الملك عبدالعزيز 

كلية العلوم التطبيقية )فرع   -اضيات قسم الري –المبسطة طي التراكيب .16

 .م2009هـ / 1430 -مكة المكرمة  –جامعة أم القرى  –الطالبات( 

قسم الرياضيات   –Tنوع  هندسة عديدات الطيات الجزئية لعديد الطيات من .17

 .م2011هـ / 1432  -جدة  -جامعة الملك عبدالعزيز  –كلية العلوم للبنات -

له للتوسيع في فضاء لورانتز ثالثي  دراسة على السطوح المسطرة القاب .18

جامعة األميرة نورة بنت   –كلية العلوم  –قسم العلوم الرياضية  –األبعاد 

 .م2012هـ / 1433 -الرياض -عبدالرحمن 

كلية العلوم  –قسم الرياضيات  –عن تقلصات فراغ لوباتشفيسكي الفازي .19

 .م 2013هـ / 1434 -المدينة المنورة –جامعة طيبة  –



قسم  –ة الشعاع الجيوديسك في متعدد طيات هادماردعن خاصي  .20

هـ / 1435 -المدينة المنورة –جامعة طيبة  –كلية العلوم  –الرياضيات 

 .م2014

 –كلية العلوم   –قسم الرياضيات  –حول متعدد الطيات شبه الضوئي .21

 .م2014هـ / 1435 -المدينة المنورة –جامعة طيبة 

كلية   –قسم الرياضيات  –الريماني عن الفئات النجمية في متعدد الطيات .22

 .م2014هـ / 1435 - المدينة المنورة –جامعة طيبة  –العلوم 

 : وشاركت كممتحن داخلي في تحكيم رسالة الماجستير

–كلية العلوم   –قسم الرياضيات  –المغمورة الكلي المطلق للمتعددات األنحناء  .1

 . جامعة الملك عبد العزيز

هندسة عديدات الطيات الجزئية من نوع كوشي ريمان لبعض عديدات الطيات من   .2

جامعة الملك عبد  –كلية العلوم  –قسم الرياضيات  – النوع الهرمتي تقريبا  

 . العزيز

  

 :الجوائز

 Rowland Wilson Prize in Pure) روالند ولسون في الرياضيات البحتة جائزة 

Mathematics)  م 1996 -بريطانيا  –من جامعة ويلز سوانزي . 
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