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   فلسفة الدكتوراهPh. D) لعددي( من جامعة دندي في ( في الرياضيات بتميز) التحليل ا

م مع تخصص ثانوي في المعادالت التفاضلية 71/2/2001اسكتلندا ببريطانيا عام 

 بعنوان)معادلة الحركة وتطبيقاتها الفيزيائية( الجزئية 

Numerical Behavior of Advection through Irregular Grids. 

 

  ماجستيرMs. C) شرف األولي تخصص تحليل (  في الرياضيات بامتياز مع مرتبة ال

 م  بعنوان 7660عددي من جامعة دندي في اسكتلندا ببريطانيا 

On Approximating the Nonlinear Term In A Reaction  

Diffusion Equation 
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 اإلدارية:الخبرات األكاديمية و ثالثا:

             **************************** 

  عضو اللجنة العلمية لمؤتمر جهود المملكة العربية السعودية في ترسيخ وتأصيل منهج أهل

 هـ.7/2/7086السنة والجماعة والدعوة إلية ودعم قضايا األمتين العربية واالسالمية 

  هـ 7081/7083عضو في لجنة المؤتمرات والندوات والجوائز العلمية بالجامعة لعام 

  هـ  22/2/7083عضو في مجلس معهد دراسات اإلعجاز العلمي في القران والسنة من تاريخ

 لمدة سنتين.

 التقاعد أو المنتهية عقودهم من أعضاء هيئة التدريس  إلىنة دراسة طلبات المحالين عضو لج

 هـ. 70/9/7081منذ ن السعوديي

  هـ. 70/9/7081اإلمام منذ عضو الجنة الدائمة للشؤون األكاديمية بجامعة 

  عضو مجلس ادارة جمعية المخترعين السعوديين االولي ولمده ثالث سنوات والمسئول المالي

  هـ. 7/2/7081 للجمعية منذ

  هـ. 70/70/7080عضو الجنة العليا لبرنامج النشر العالمي منذ 

  هـ. 72/1/7080عضو اللجنة الدائمة للتطوير بالجامعة منذ 

 لمتابعة التوصيات الخاصة باالعتماد البرامجي  األكاديميلعليا لالعتماد عضو اللجنة ا

 والمؤسسي.

  رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر السعودي الدولي االول إلدارة االزمات والكوارث وعضو اللجنة

 العليا والتحضيرية للمؤتمر.

  محمد بن سعود أستاذ مشارك في قسم الرياضيات واالحصاء بكلية العلوم في جامعة االمام

 هـ.21/2/7080االسالمية منذ 

 .نائب رئيس اللجنة التأسسية لجمعية المخترعين السعوديين 

  هـ. 76/1/7088عضو في لجنة التواصل والتعاون الدولي بالجامعة منذ 

  هـ. 21/70/7088عميد كلية العلوم بجامعة االمام منذ 

  في جامعة اإلمام. عضو في اللجنة العلمية للمناهج في المعاهد العلمية 

  في اللجنة العلمية للملتقي العالمي )المبدعون في التدريس الجامعي( الذي ينظمه عمادة عضو

 التعليم الجامعي في جامعة اإلمام.

  هـ. 7/9/7082عضو لجنة المعامل في جامعة اإلمام منذ 

 فيرياضيات المنعقد لمؤتمر ال واإلداريةورئيس اللجنة التنظيمية  عضو اللجنة التحضيرية العليا 

 م   2077مارس  20-28الفترة من  فيمدينة الرياض جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية 

  األمامجامعة وطالبات  األول لطالبعضو اللجنة التنفيذية العليا للملتقي العلمي. 

  المدرسية بجامعة اإلمام منذ  والمراجع والكتبعضو اللجنة المركزية للخطط والمناهج

 هـ.79/9/7087

  هـ.7087/ 70/2منذ وكيل كلية العلوم للتطوير والجودة بجامعة اإلمام 



  هـ. 29/72/7080عضو لجنة القبول والتسجيل بجامعة اإلمام منذ 

 هـ 7082-1-20إلى  29/72/7080بجامعة اإلمام منذ  ةعضو لجنة التوجيه واإلرشاد الدائم 

 هـ. 1/70/7080ارج المملكة منذ عضو لجنة التعاقد مع اعضاء هيئة التدريس خ 

  هـ. 1/70/7080منذ في قسم الرياضيات عضو لجنة االعتماد األكاديمي 

  هـ. 1/70/7080وكيل كلية العلوم للشؤون التعليمية والطالبية بجامعة اإلمام منذ 

  هـ.7080/ 27/9منذ وكيل مكلف لكلية العلوم للشئون التعليمية والطالبية بجامعة اإلمام 

 هـ.7/9/7080مساعد في كلية العلوم بجامعة اإلمام منذ  أستاذ 

  7080إلي عام  7029عضو في لجنة بحوث الطلبة من عام. 

  هـ. 71/1/7029أستاذ مساعد في قسم العلوم بكلية الملك عبدا لعزيز الحربية عام 

  هـ.7021مدير النادي السعودي بدندي في اسكتلندا ببريطانيا عام 

 هـ.7020لسعودي بدندي في اسكتلندا ببريطانيا عام مدير مدرسة النادي ا 

  هـ.7071محاضر في قسم العلوم في كلية الملك عبدا لعزيز الحربية عام 

  هـ.7070المسئول الثقافي في النادي السعودي بدندي في اسكتلندا ببريطانيا عام 

  هـ.71/7/7077معيد في قسم العلوم في كلية الملك عبدا لعزيز الحربية عام 

 

 :والندوات والورش الدوراترابعا: 
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الخطة اإلستراتيجية للتعليم اإلكتروني بجامعة اإلمام محمد بن سعود  ءاألولي لبنا ورشة العمل .1

  هـ. 03/8/1303إلى  72من مدينة الطائف فى الفترة  في اإلسالمية والمنعقد

كليات العلوم أعضاء إتحاد الجامعات العربية والمنعقد بجامعة طيبة  عمداءاللقاء السابع لعضو في  .7

 م. 7332-13-13إلى  17هـ الموافق  1303-7- 5إلى  7الفترة من  فيالمنورة  بالمدينة –

 العالي.وزارة التعليم  والذي تنظمه

  من الفترة  يف بالرياض اإلسالميةبجامعة اإلمام محمد بن سعود الذاتية  للدراسةالعمل ورشة  .0

        األكاديمي واالعتمادتنظمها وكالة الجامعة للدراسات والتطوير  والتي هـ. 1303- 17 – 12

 .األكاديمي واالعتمادبالتعاون مع الهيئة الوطنية للتقويم  عمادة التقويم والجودة ()

ام محمد بن سعود بجامعة اإلم الرياضبمدينة التدريبية لتوصيف البرامج والمقررات  ورشة العمل .3

تنظمها وكالة  والتي هـ 1303-17-71 إلى 73م الموافق  7332-17- 8إلى  2من  اإلسالمية

بالتعاون مع الهيئة  والجودة()عمادة التقويم  األكاديمي واالعتمادالجامعة للدراسات والتطوير 

 األكاديمي. واالعتمادالوطنية للتقويم 

دة التقويم والجودة بالتعاون مع مركز القادة للتدريب تنظمها عما والتيالدورة التدريبية   .5

 االعتمادإلى تحقيق  الذاتية الهاتفيةالعلمية المتصلة بالدراسات  )الحلولوان نبع واالستشارات

/ 13/6-13الفترة من  خاللاإلسالمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود  والبرامجي( المؤسسي

 هـ. 1301



المؤمن الستشارات  مع مكتبإمكانات للتدريب بالتعاون  ا مركزنظمه والتيالدورة التدريبية  .6

بروجكت( ستخدام برنامج مايكروسوفت أدارة المشاريع أساسية مع اوان )نبع أدارة المشروعات

سعود من قبل معهد األمير نايف للبحوث والخدمات االستشارية بجامعة األمام محمد بن  والمقدمة

 هـ. 3011-3-1إلى  0-73 الفترة من خالل

وحدة البحوث بكلية العلوم بالتعاون مع عمادة  والتي تنظمهانشر ثقافة البحث العلمي  ندوة بعنوان  .2

 م. 7311-3-70يوم وذلك  اإلسالميةاألمام محمد بن سعود  العلمي بجامعةالبحث 

 

ودة نفذتها عمادة التقويم والج والتي CQIورشة العمل الخاصة بمشروع التحسين المستمر للجودة  .8

 هـ. 1307-1-1 إلى 1301-17-72خالل الفترة  األستراليةبالتعاون مع جامعة ملبورن 

)كتابة رسالة البرنامج وأهدافه وتحديد  اإلمامالورشة الثالثة من مشروع تحسين الجودة في جامعة  .2

 6/1307/ 16-15والتي نظمتها عمادة التقويم والجودة خالل الفترة من  (مؤشرات قياس األداء

 .هـ

وحل المشكالت(  )التفكير الناقد، ورشة عمل بعنوان مناقشة فقرات االختبار المعرفي .13

-76االسترالية خالل الفترة من   ACERوالتي نظمتها عمادة التقويم والجودة بالتعاون مع 

 هـ. 72/6/1307

للدراسات التربوية العليا مركز  إنشاءورشة عمل في جامعة ملبورن في استراليا حول  .11

 م. 11/11/7311-2في جامعة اإلمام خالل الفترة 

ورشة عمل " بناء االختبارات التحصيلية " التي نظمتها عمادة التعليم الجامعي في  .17

 هـ. 15/1/1300

ورشة عمل لتأهيل القيادات في الجامعة في مجال الجودة باإلضافة إلى تهيئتهم لزيارة  .10

 هـ. 6/11/1308-5في دبي  ن لمشروع االعتماد المؤسسيالمراجعين الخارجيي
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Conference papers 

1- Advection: Sensitivity to Grid Perturbations. Workshop on Tensor 

Coefficients and Irregular Grids, Oxford University Computing Laboratory, 

12 January, 2005.1234567890-  

2- Advection Through Irregular Grids. Two Day Conference to mark the 

retirement of Professor David M Sloan, incorporating The Scottish 

Computational Mathematics Symposium, Strathclyde University, 9 - 10 

September, 2004. 

3- Eigen value perturbation for LFEM on irregular meshes.20th Biennial 

Conference on Numerical Analysis, University of Dundee, 24 – 27 June,  

2003. 

http://www.maths.dundee.ac.uk/~dfg/dfg-oxford.pdf
http://www.maths.dundee.ac.uk/~dfg/dsloan.pdf


4-Participating in the First United Arab Emirates: Conference on Pure and 

Applied Chemistry (ECPAC11), which will be held at the American 

University of Sharjah during the period March 1-3, 2011. 
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