
 

 

 

 السيرة الذاتية
 أحمد حميد شراري

 
  شخصية:بيانات 

 علما – 1948 الميالد:تاريخ ومكان 

 أوالدمتزوج / ثالثة  االجتماعية:الحالة 

 فلسطيني الجنسية:

 قسم الرياضيات ـ كلية العلوم ـ جامعة الملك سعود  العنوان:

 11451الرياض              2455ص.ب             

 

  األكاديمية:الشهادات 
 درجة البكالوريوس الخاصة في الرياضيات ـ جامعة القاهرة ـ القاهرة ـ مصر  -1

30/5/1970. 

ـ أنقرة ـ  -2 درجة ماجستير العلوم في الرياضيات ـ جامعة الشرق األوسط التقنية 

 .24/9/1974تركيا 

ـ أنقرة ـ  -3 ـ جامعة الشرق األوسط التقنية  درجة دكتوراه الفلسفة في الرياضيات 

 .14/1/1982تركيا 

 

  الوظيفي:السجل 
حتى 10/11/1996جامعة الملك ستتتعود   الرياضتتتيات قستتتم  مشتتتار :أستتتتا   -1

 اآلن(

  -29/8/1982أستتتتتتا  مستتتتتاعر : قستتتتتم الرياضتتتتتيات   جامعة الملك ستتتتتعود   -2

10/11/1996 ) 

 محاضر : قسم الرياضيات ـتتتتت جامعة الشرق األوسط التقنية ـتتتتت أنقرة ـتتتتت تركيا  -3

 4/6/1979- 29/7/1982 ) 

جامعة الشتترق األوستتط التقنية ـتتتتتتتت أنقرة ـ  –قستتم الرياضتتيات  مررس:مستتاعر  -4

 (4/6/1979 -17/9/1976 تركيا 

ـ أنقرة ـ تركيا  –قسم الرياضيات  باحث:مساعر  -5 جامعة الشرق األوسط التقنية 

 20/2/1976- 17/9/1976) 

 الكلية الجعفرية ـ صور ـ لبنان رياضيات:مررس  -6

 5/11/1974 – 5/11/1975) 

 

 مررس رياضيات : مررسة الشجرة   أونروا ـتتتتتت أونسكو ( ـتتتتتت صور ـتتتتتت لبنان  -7

  5/9/1970 – 5/9/1972  ) 

 

 



  المنــح:
ـ أونسكو للحصول على درجة البكالوريوس الخاصة في  ااألونرومنحة من  -1

 -1/11/1966الرياضيات من جامعة القاهرة ـ القاهرة ـ مصر  

30/5/1970) 

 

  التعليمية:الخبرة 
  الماجستير:اإلشراف على رسائل درجة  -1

مستتتتتاعر من د. نجي    إشتتتتترافجامعة الملك ستتتتتعود  الزهيري رستتتتتالة محمر        

 الزقية(.

 

  العليا:مقررات الرراسات  -2

 .مقرمة في البنى المتقطعة الشباهي الجبر  المنتهية تمثيل الزمر 

 

  البكالوريوس:مقررات  -3

 التركيبات نظرية  والخوارزميات نظرية الرستتتتتتومات  المتقطعة الرياضتتتتتتيات  

قات  الزمر نظرية  الخطي الجبر  قات  والحقول نظرية الحل نظرية  الجبر تطبي

 . أسس الرياضيات األعراد 

 

 سعود:زلت أشارك فيها في جامعة الملك  اللجان التي شاركت أو ال
 بالكلية.لجنة اإلرشاد األكاديمي  -1

 بالقسم.لجنة اإلرشاد األكاديمي  -2

  الرياضية.اللجنة التأسيسية للجمعية السعودية للعلوم  -3

 الرياضية.اللجنة التحضيرية للمؤتمر األول للجمعية السعودية للعلوم  -4

 بالقسم.لجنة الجبر  -5

 بالقسم.لجنة الرياضيات المتقطعة  -6

 القسم.اإلشراف على مكتبة  -7

 بالقسم.ت لجنة شؤون الطالب ومعادلة المقررا -8

 القسم.أمين مجلس  -9

 المرشر األكاديمي بالقسم.-10

 مسجل القسم. -11

 لجنة الخطط والنظام الرراسي بكلية العلوم. -12

 .األكاديمي بالقسم االعتمادلجنة  -13

 وحرة االختبارات والتقييم بالكلية. -14

 (QMS)لجنة ضبط الجودة  -15

 

تة  ات  -16 جان المؤق ير من الل عر ثلال حر م عراد خطة  الموضتتتتتتتود الوا لجنة إ

إعراد الخطة الرراستتية لفرد القصتتيم ولجنة  والمالية ولجنةالرياضتتيات االكتوارية 

 التمارين.تحسين األداء في حصص 

  

 



 المؤلفــــــة:الكتب 
 الرياضيات المتقطعة باالشترا  من د. معروف سمحان  -1

 ريالزهي مقرمة في نظرية التركيبات باالشترا  من د. محمر -2

التهيئة الختبارات القررات الرياضية للقبول بالجامعات باالشترا  من د. عمر  -3

  غير محكم(حامر 

 مقرمة في نظرية الرسومات باالشترا  من د. محمر الزهيري  -4

 

 المترجمــــة:الكتب 
 الخميس.من أ.د. يوسف  باالشترا الحلقيات والجبر الخطي  الحلقات  -1

 .محكم(  غيرمن أ.د. يوسف الخميس  باالشترا مسائل في نظرية الزمر  -2
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 محكمة:أبحاث غير 
     

    1- Integral sum graphs from caterpillars.  

2-The integral sum number of bipartite graphs. 
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