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 الدرجات العلمية -ب

 تقدير عام ممتاز.ب هـ1420معة الملك سعود عام وم بجابكالوريوس رياضيات من كلية العل -

وكانص  الرسصالة  هصـ1425عصام  "نظريصة اععصداد" تخصص رياضيات في ال العلوم في ماجستير -

 بعنوان

 "دراسة خاصية ألعداد بيزو" 

 "A Study of a Property of Pisot Numbers". 

 

فصي  لسفة في الرياضيات في تخص  الجبر، وبالتحديد في نظرية مقاربات الحلقصاتدكتوراه الف -

 "اإلبدال في مقاربات الحلقات ذات االشتقاقيات"ن  الرسالة بعنوان وكا هـ1431عام 

 "Commutativity in Near-rings with Derivations". 

 

 الوظيفيالسجل  -ج
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 وحتى اآلن.
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 :أعمال أخرى -هـ 

للخطصصة االسصصتراتيجية لكليصصة العلصصوم"  SWOTمشصصاركتف فصصي ورمصصة عمصصل "التحليصصل الربصصاعي  -

 م.8/5/2010هـ الموافق 24/5/1431المنعقدة في جامعة الملك سعود بتاريخ 



م( فصي جامعصة الملصك 2010هصـ  1431في الجبصر عصام  "seminars" حضور ثال  سيمينارات -

نظريصصة والمتخصصص  فصصي  "Patrick F. Smith" اهصصا البروفيسصصور باتريصصك سصصمي ألق سصصعود

 ."Module Theory"الحلقيات 

وام عصصثالثصصة أكليصصة الملصصك عبصصد العزيصصز الحربيصصة لين سصصرايا المسصصابقة الثقافيصصة بصصإعصصداد عضصصو لجنصصة  -

 هـ.1433/1434و هـ1432/1433و هـ1431/1432 ة متتالية:دراسي

لرياضصصيات وتطبيقاتهصصا" الصصه  نظمصصف قسصصم الرياضصصيات بكليصصة العلصصوم حضصصور فعاليصصات مصصاتمر "ا -

بالتعصصاون مصصج الجمعيصصة السصصعودية للعلصصوم بجامعصصة اامصصام محمصصد بصصن سصصعود ااسصصالمية بالريصصا  

 م.2011مارس  24-23الموافق  ، هـ1432ربيج الثاني  19-18خالل الفترة الرياضية 

يات في التعليم العصام بجامعصة الملصك سصعود خصالل الماتمر الثاني لمناهج الرياضحضور فعاليات  -

 .م16/5/2012-15الموافق  هـ25/6/1433-24الفترة 

حضور ندوة حول "إنشاء معهد إقليمي للعلوم الرياضية" والتي أقيم  فصي جامعصة الملصك سصعود  -

 م.19/2/2013هـ ، الموافق 9/4/1434في يوم الثالثاء 

الخاصة وتطبيقاتها" والتي أقيم  فصي جامعصة الملصك سصعود حضور الورمة العالمية في "الدوال  -

 م.21/2/2013-20هـ ، الموافق 11/4/1434-10خالل الفترة 

مشصصاركتف فصصي تصصاليي والقيصصام بصصعجراء مراجعصصة وتعصصديالت علصصى كتصصاا الرياضصصيات لطلبصصة القسصصم  -

محصل الكتصاا  هصـ ليحصل1432ااعداد  بكلية الملك عبصد العزيصز الحربيصة فصي هبعتصف الجديصدة عصام 

هـ( 1435رابعة  وال هـ(1434هـ( والثالثة  1433الثانية   يم والقيام بتعديالت على الطبعاتالقد

 .هـ(1436  والخامسة

 بعنوان قدم ورقة عمل -

 "Commutativity of near-rings with derivations" 

 سعود.م في جامعة الملك 3/1/2012هـ الموافق 9/2/1433في تخص  الجبر بتاريخ 

فصي التعلصيم العصام" والصه   مقرر لجنة المطويات في "الماتمر الثال  في الرياضصيات وتطبيقاتهصا -

نظمتصصف الجمعيصصة السصصعودية للعلصصوم الرياضصصية جامعصصة الملصصك سصصعود بالتعصصاون مصصج قسصصم الرياضصصيات 



 هصصـ ،5/7/1434-3بالجامعصصة ومركصصز التميصصز البحثصصي فصصي تطصصوير تعلصصيم الرياضصصيات خصصالل الفتصصرة 

 م. وقد تم  هباعة عشر مطويات في الماتمر.15/5/2013-13الموافق 

هصصـ 22/4/1432مصن اعتبصصارا عضصو مجلصإ إدارة الجمعيصصة السصعودية للعلصصوم الرياضصية  جسصر(  -

 وحتى اآلن.

مصصصصن اعتبصصصصارا نائصصصصي رئصصصصيإ مجلصصصصإ إدارة الجمعيصصصصة السصصصصعودية للعلصصصصوم الرياضصصصصية  جسصصصصر(  -

 .هـ وحتى اآلن25/1/1434

وكصهلك مقصرر لجنصة  ،والتصي تهصتم بتصصنيي وتقيصيم الجمعيصة نة التقويم والجودة بالجمعيةمقرر لج -

مصصن بالصصدورات والسصصيمينارات وايرهصصا و بتطصصوير الجمعيصصة التطصصوير والتصصدريي فيهصصا والتصصي تهصصتم

 .التي تنظمها الجمعيةالفعاليات 

 هـ.1434اعتبارا من عام  المشرف على مطويات الجمعية -

تال العصام الدراسصي في الفصل الصيفي اله  صيفيتين أقيمتا بجامعة الملك سعود  دورتينلالمنسق -

 .هـ1433/1434

 ورئيإ الجلسة فيها:في جامعة الملك سعود منسق السيمينارات التالية والتي نظمتها الجمعية  -

 سيمينار بعنوان  -1

"On the Cortex of 2-step Nilpotent Lie Algebras"  

 م.18/12/2013هـ ، الموافق 15/2/1435بشير دالي بتاريخ الدكتور واله  ألقاه ال

 سيمينار بعنوان -2

 "The Bergman Space as a Banach Algebra" 

 م.1/1/2014هـ ، الموافق 29/2/1435واله  ألقاه الدكتور حسين قدير  بتاريخ  

 سيمينار بعنوان -3

 "Geometry of Ricci Soliton"  



 م.8/1/2014هـ ، الموافق 7/3/1435فيسور مريي دمموخ بتاريخ واله  ألقاه البرو

 جامعصصةأو قسصصم الرياضصصيات ب هصصا الجمعيصصةتظمالتصصي نلسصصيمينارات ا بااضصصافة إلصصى حضصصور عصصدد مصصن

 يلي:كما  الملك سعود وكان  في جامعة الملك سعود

 سيمينار بعنوان -1

 "Some Concrete Operators and their Properties" 

 م.29/1/2014هـ الموافق 28/3/1435ألقاه البروفيسور مبارز ااراييي بتاريخ واله   

 سيمينار بعنوان -2

 "CONFORMAL GEOMETRY AND YAMABE PROBLEM"  

 .م5/2/2014هـ الموافق 5/4/1435بتاريخ  البروفيسور مريي دمموخواله  ألقاه 

 سيمينار بعنوان -3

 "Merton Problem in a Discrete Market with Frictions"   

 . 24/2/2014الموافق  هـ24/4/1435بتاريخ  الدكتور سهيل الشابيواله  ألقاه 

 سيمينار بعنوان -4

 " Topological Derivative Method and its Applications to Optimal 

Design"   

 . م26/2/2014الموافق  هـ26/4/1435بتاريخ   الدكتور بسام الصام  واله  ألقاه

 سيمينار بعنوان -5

 " Variational Methodology in Formulating and Solving Problems of 

Equilibrium "  



اعستاذ بجامعصة وامصنطن بالواليصات المتحصدة اعمريكيصة  البروفيسور رالي روكافيلالرواله  ألقاه 

 م.5/3/2014الموافق  هـ4/5/1435بتاريخ 

 سيمينار بعنوان -6

 "Excursion to Invariant Subspaces "  

 . م19/3/2014الموافق  هـ18/5/1435بتاريخ  البروفيسور مبارز اارايييواله  ألقاه 

 سيمينار بعنوان -7

 "Zeta Function and the Prime Number Theorem "  

 .م26/3/2014الموافق  هـ25/5/1435بتاريخ   الدكتور حسين قدير  واله  ألقاه

 سيمينار بعنوان -8

 " Robust periods of development in time dominated data"  

بتاريخ  قسم ااحصاء وبحو  العمليات بكلية العلومب اعستاذ البروفيسور فايز أبو كالمواله  ألقاه 

 .م1/5/2014الموافق  هـ2/7/1435

 سيمينار بعنوان -9

 " Characterizing Spheres by an Immersion in Euclidean Spaces"  

بتصاريخ  اعسصتاذ إبصراهيم الصدايلبجامعة الملصك سصعود هالي الدكتوراه بقسم الرياضيات واله  ألقاه 

 .م4/5/2014الموافق  هـ5/7/1435

 سيمينار بعنوان  -10

"Implicit Differential Inclusions in Reflexive Smooth Banach Spaces"   

 .م21/5/2014الموافق  هـ22/7/1435اريخ بت البروفيسور مسعود بو نخلواله  ألقاه 

 سيمينار بعنوان -11



"Representations of Low Dimensional Lie Algebras and Applications"   

 جامعصصة بيتسصصبيرل بالواليصصات المتحصصدة اعمريكيصصة  ر ريصصا  انصصام اعسصصتاذ بالبروفيسصصووالصصه  ألقصصاه 

 .م18/9/2014الموافق  هـ23/11/1435بتاريخ 

 يمينار بعنوانس -12

 "The Beauty and Usefulness of Functional Analysis, Operator 

Algebras, C*-algebras and JB*-algebras"   

  هـ23/11/1435 بتاريخجامعة ارناهة باسبانيا اعستاذ ب البروفيسور أنطونيو بيرالتاواله  ألقاه 

 .م18/9/2014الموافق 

 سيمينار بعنوان -13

 "Geometry of Conformal Vector Fields"  

 .م5/11/2014الموافق  هـ12/1/1436بتاريخ  البروفيسور مريي دمموخ واله  ألقاه

 ينار بعنوانسيم -14

 "BCI-algebras and Groups"  

 .م10/12/2014الموافق هـ 18/2/1436 بتاريخ واله  ألقاه البروفيسور أخالق صديقي

 بعنوان سيمينار -15

  "Fixed Point Theory of Monotone Mappings"  

 .م27/5/2015هـ الموافق 9/8/1436بتاريخ  البروفيسور محمد أمين خمسي اهواله  ألق

 بعنوان سيمينار -16

  "Stochastic Variational Inequalities"  



يصة رالي روكافيلالر اعستاذ بجامعصة وامصنطن بالواليصات المتحصدة اعمريكواله  ألقاه البروفيسور 

 .م12/11/2015هـ الموافق 30/1/1437بتاريخ 

 بعنوان سيمينار -17

  "On Supermartingale Decomposition and Applications in Finance" 

 اامصصام محمصصد بصصن سصصعود ااسصصالميةاعسصصتاذ بجامعصصة  عبصصدالكريم برقصصاو والصصه  ألقصصاه البروفيسصصور 

 .م23/11/2015هـ الموافق 11/2/1437بتاريخ 

 خر  للجمعية ولم يتمكن من حضورها.اعسيمينارات ال إلى تنسيق عدد من اضافةبا -

 بعنوان ندوةر وحض -

  "إسهامات العلماء المسلمين في الرياضيات وتطبيقاتها " 

والتصصصصي ألقصصصصى محاضصصصصراتها البروفيسصصصصور الهصصصصاد  النصصصصابلي فصصصصي جامعصصصصة الملصصصصك سصصصصعود بتصصصصاريخ 

 .م12/2/2014هـ الموافق 12/4/1435

نظمتهصا الجمعيصة بالتعصاون مصج قسصم الرياضصيات بجامعصة أعضاء اللجنة المنظمة للندوة التصي  أحد -

جيصرد فصولتنجز اعلماني ألقاها الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية، البروفيسور الملك سعود والتي 

(Gerd Faltings) وكان  بعنوان 

 Diophantine Equations and Beyond""   

 م.31/3/2014هـ الموافق 30/5/1435ود بتاريخ بجامعة الملك سع

 )بحوث وتجارب متميززة(وتعلمها في التعليم العام  الماتمر الرابج في تعليم الرياضياتحضور  -

-27والصصصه  نظمتصصصف الجمعيصصصة السصصصعودية للعلصصصوم الرياضصصصية بجامعصصصة الملصصصك سصصصعود خصصصالل الفتصصصرة 

 .م24/10/2014-22هـ الموافق 29/12/1435

 الجلسة لندوة منسق ورئيإ -

  من أعظم اإلبداعات العلمية في الحضارة اإلسالمية" ،"اإلسطرالب 



ي البروفيسصور حسصن محمصد بيالنص معية في جامعة الملك سعود وألقى محاضرتهاوالتي نظمتها الج

بكليصصصة الهندسصصصة بجامعصصصة الملصصصك سصصصعود، بتصصصاريخ  أسصصصتاذ هندسصصصة المسصصصاحة بقسصصصم الهندسصصصة المدنيصصصة

 م.14/12/2014افق هـ المو22/2/1436

 اوالتصصي نظمتهصصنهجيززة التززوااأل واألم ليززة فززي الماليززة واالقتصززاد" م حضصصور ورمصصة عمصصل " -

عية السعودية للعلوم الرياضية باالمتراك مج الخطة الوهنية للعلوم والتقنية واالبتكصار، وذلصك الجم

 م.11/11/2015-9هـ الموافق 29/1/1437-27خالل الفترة 

يسية ععضاء هيئة التدريإ الجدد بجامعة الملك سصعود وذلصك خصالل الفتصرة حضور الدورة التاس -

 م.26/10/2015-25هـ الموافق 12-13/1/1437

-28حضصصصور دورة "التصصصدريإ الجصصصامعي الفعصصصال" بجامعصصصة الملصصصك سصصصعود وذلصصصك خصصصالل الفتصصصرة  -

 م.12/11/2015-10هـ الموافق 30/1/1437

بجامعصصصة الملصصصك سصصصعود خصصصالل العصصصام الدراسصصصي إتمصصصام برنصصصامج أعضصصصاء هيئصصصة التصصصدريإ الجصصصدد  -

هصصصـ المشصصصتمل علصصصى أربصصصج دورات، دورة تصصصصميم وبنصصصاء المقصصصرر ودورة التصصصدريإ 1436/1437

 الجامعي الفعال ودورة تقييم مخرجات التعلم ودورة التدريإ المصغر.

و حضور ورمة عمل بعنوان "نظرية الحلقات وتطبيقاتها" والتي كان المتحد  الرئيسي فيها هص -

البروفيسصصور سصصيرجيو لصصوبيز بيرمصصو  والتصصي أقيمصص  بكليصصة العلصصوم بجامعصصة الملصصك سصصعود فصصي يصصوم 

 م.2016-3-2هـ الموافق 1437-5-22اعربعاء 

 هـ.1436/1437حضور أربج سيمينارات مختلفة بجامعة الملك سعود خالل العام الدراسي  -

 بعنوان حضور سيمينار -

  "Reproducing kernels, Englis algebra and some applications" 

هصـ 29/3/1438بتصاريخ  الملصك سصعوداعسصتاذ بجامعصة  واله  ألقاه البروفيسصور مبصاريز اصاراييي

 .م28/12/2016الموافق 

والتصي أقيمص  عن "اتجاهات جديدة في معصادالت مصرودنجر ايصر الخطيصة"  ورمة عملحضور  -

 م.2014-5-4هـ الموافق 1435-7-5بتاريخ بجامعة الملك سعود 



" بجامعصة الملصك STEMحضور نصدوة بعنصوان " توجصف العلصوم والتقنيصة والهندسصة والرياضصيات  -

 م.2015مايو  7-5هـ الموافق 1436رجي  18-16سعود خالل الفترة 

 م: المفهصصوSTEMوالرياضصصيات تنظصصيم ورمصصة عمصصل بعنصصوان "تكامصصل العلصصوم والتفنيصصة والهندسصصة  -

 م.2019-12-3هـ الموافق 1441-4-6بجامعة الملك سعود بتاريخ واعهمية والتطبيقات" 

واله  أقيم بنيوزيلندا بتاريخ البحتة والتطبيقية  المتقدمة: تمر الدولي في الرياضياتحضور الما -

 م.1-12-2020

 التنسيق والتنظيم لنشاهات متعددة للجمعية. -

 التعاون مج بعض الجهات الخاصة. -

 المجالت العلمية. لبعض ة  علميابحأتحكيم  -

 بلجنة الجبر بقسم الرياضيات بجامعة الملك سعود.عضو  -

 هصـ.1436/1437عضو بلجنة التمارين بقسم الرياضصيات بجامعصة الملصك سصعود للعصام الدراسصي  -

 هـ.1437/1438ومقرر اللجنة للعام الدراسي 

 نيالدراسصي ينمقرر لجنة االختبارات النهائية البديلة بقسم الرياضيات بجامعة الملك سصعود للعصام -

 .هـ1437/1438و هـ1436/1437

 عضو بلجنة الكتي الدراسية بالقسم حاليا. -

 هـ.1437مرمد أكاديمي لبعض هالا القسم منه عام  -

-6-11بتصصاريخ مصصن ركصصن التعلصصيم بكليصصة الملصصك عبصصدالعزيز الحربيصصة  وتقصصدير تلقصصى خطصصاا مصصكر -

هـ لمسصاهمتف بوضصج جصدول أسصبوعي لبرنصامج القسصم ااعصداد  عنصدما واجصف هصها البرنصامج 1434

 نقصا في عدد الضباه الهين يديرونف.

للحصصوار الصصوهني حصصصل علصصى مصصهادة مصصكر وتقصصديرمن مصصركة تطصصوير ومركصصز الملصصك عبصصدالعزيز  -

والتصصي أقيمصص  بمركصصز الملصصك  "كتصصي المدرسصصيةمحتويصصات ال"لمشصصاركتف فصصي ورمصصة عمصصل بعنصصوان 

 هـ.1439-7-16عبدالعزيز للحوار الوهني بتاريخ 



لتخصصصات اعدبيصة  قبصل إلغائهصا( خريجصي افي الكلية الحربية كتصاا مبصادا الرياضصيات ل سدر   -

 لتخصصات العلمية.خريجي اوكتاا الرياضيات ل

س -  ريصض، 244 ريصض، 243 ريصض، 240ريصض،  131في جامعة الملك سعود مقررات  در 

 .ريض 5401، ريض 499، ريض 246

 


