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كليمة العلموم بمامعمة اصممام محممد بمن  معود         -قسم  الرياضمياو واصحءما     -مشارك. أ :العمل الحالي

 اص المية 

           6188331: هاتف العمل
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 :المؤهالت العلمية

  دكتوراه فلسفةPh.D)  ) من جامعة والية مونتانا األمريكية ( المبر التبادلي) في الرياضياو

 .م مع تخءص ثانوي في رياضياو التحك  5583عام

  ماجستيرM.Sc)   ) م  5587في الرياضياو من جامعة والية أوريقون األمريكية. 

  بكالوريوسB.Sc)  )  هــ 5758في الرياضياو من جامعة الرياض. 

 

 :الخبرات األكاديمية و اإلدارية

  هـ  51/5277 -  8/5268عميد كلية العلوم بمامعة اصمام خالل الفتره. 

 هـ 51/5277 -  5263 خالل الفترة رئيس قس  الرياضياو بكلية العلوم بمامعة اصمام. 

   8/5268العليممممما بكليمممممة العلمممممو م  رئممممميس لممممممان خرممممما البكمممممالوريوس والدرا ممممماو- 

 .هـ51/5277

           عضممو فريممع اصعممداد الفتتممال كليممة الرمما بمامعممة اصمممام محمممد بممن  ممعود اص ممالمية

 .هـ  63/5268

  هـ  68/5271عضو مملس كلية الرا للفترة. 

  هـ  5265/5277عضو لمنة الشؤون األكاديمية بمامعة اصمام. 

 هـ 51/5277 - 5268ة اصمام عضو لمنة بدل الندرة للمتعاقدين بمامع. 

  هـ  5265عضو اللمنة العليا لشؤون المعاهد العلمية بمامعة اصمام منذ. 

  هـ 5265عضو اللمنة العلمية بوكالة المعاهد العلمية بمامعة اصمام منذ. 

 المشرف على الدورة التأهيلية العلمية لخريمي المعاهد العلمية بمامعة اصمام منذ 

 .هـ 5265 

 هـ 68/5265لمنة إعداد مسار للعلوم الربيعية بالمعاهد العلمية بمامعة اصمام  رئيس. 

   رئيس قسمي الرياضياو والفيزيا  بكلية علوم الحا ا والمعلوماو بمامعة اصمام خمالل

 هـ5263 -5267الفترة 

  هـ  5251 -5252رئيس قس  الدرا او العامة بالكلية التقنية بالرياض خالل الفترة 

  هـ 5266 -5257المشرف على شعبة الرياضياو بالكلية التقنية بالرياض خالل الفترة 

  هـ 5255  - 5258رئيس لمنة مناهج الرياضياو للكلياو التقنية بالمملكة خالل الفترة 

  هـ 5255/5261عضو لمنة المناهج بالمعاهد العلمية بمامعة اصمام للعام الدرا ي 

 هـ 5257 – 5213بالرياض خالل الفترة  أ تاذ مساعد بكلية المعلمين. 
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  5253مستشار غير متفرع في وزارة التربية والتعلي  في إدارة الموهوبين خالل الفتمرة- 

 .هـ 5255

  5256-5255أمين األ رة الوطنية للحا ا اآللي للفترة . 

  5251-5251عضو األ رة الوطنية للرياضياو للفترة. 

    الشمماملة ألقسممام الرياضممياو بكليمماو المعلمممين     عضممو فممي لمنممة إعممداد الخرممة الدرا ممية

 .هـ  5251-5215بالمملكة للفترة 

  دكتوراه فممي قسمم  الرياضممياو بكليممة التربيممة للبنمماو  وماجسممتيرمقممرراو تمديممدي  در مم

 .هـ  5257 -5251األقسام العلمية خالل الفترة 

 

 : البحوث والتأليف

 :(مفرد)بحث منشور .1
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Sciences & Applications V. 1 (1), 2012, 62-64 . 
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M. Alkadhi, A. Al Khalaf and M. Quick, International Journal of Algebra, 
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 :(مشترك)بحث منشور  .6

(2,3,t)-Generations for the Conway group Co3, Mohammed A. Al-

Kadhi and Faryad Ali, International Journal of Algebra, 2010, V. 4 

(27), 1341 – 1353. 

 



 :(مشترك)بحث منشور 7. 

(2,3,t)-Generations for the Conway group Co2, Mohammed A. Al-

Kadhi and Faryad Ali, Journal of Mathematics and Statistics, 2012, V. 

8 (3)  339-341. 

 :(مفرد)بحث منشور.  8

Approximation of solutions to an abstract Cauchy problem for a system 

of parabolic Equations, Mohammed A. Al-Kadhi, AIP Proceedings of the 

International Conference on Numerical Analysis and  Applied Mathematics 

2012 (ICNAAM-2012), 2023-2027 

 :(مفرد)بحث منشور  .9
On ( 2,3,t)-Generations of the Higman-Sims sporadic simple 
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  الباحث الرئيسي في المشروع البحثي الممول من قبل عمادة البحث العلمي بمامعة   .11

 :اصمام محمد بن  عود بعنوان       

     ((2,3,t)-Generations of the Conway Groups Co1, Co2 and Co3 )   

 .6115-3-56إلى  6113-3-56في الفترة       

 :بعنوان ومحك  مربوع م كتاب مؤلف 6156 .16

     . (الدورة التأهيلية لخريمي المعاهد العلمية لرلبة الرياضياو)               

 :أحمد أبو بكر مربوع بعنوان. م  كتاب مؤلف باالشتراك مع أ 6118  .11

               . لرلبة االقتءاد والعلوم اصدارية (  مبادئ الرياضياو)       

 : عبداهلل الموعي مربوع ومحك  بعنوان. م  كتاب مؤلف باالشتراك مع د 6112. 16

 . للمرحلة المامعية  في تخءص الرياضياو (  مرمقدمة في نظرية الز)              

 .هـ  5255-5253عضو مؤلف لمذكراو الرياضياو للرلبة الموهوبين في الفترة   .19

 عضو مؤلف لمقرراو الرياضياو الموحدة للمرحلة الثانوية لدول الخليج في الفترة   .11

 .هـ   5252-5253        

هـ   5251-5257لفترةلمؤلف لمقرراو الرياضياو للمرحلة الثانوية بالسعودية عضو .11

. 

 حكم  عدد من المشاريع البحثية في جامعاو  عودية كما حكم  عدة بحوث طالبية   .11

 .في معرض ومؤتمر التعلي  العالي السنوي       

م خممالل الفتممرة  حكممم  عممدة كتمما فممي الرياضممياو للمممرحلتين المممامعي والتعلممي  العمما         .11

5251 -

 .هـ  5265       

 

 :المنظمات العلمية

  هـ  5251منذ ( جسر ) عضو مؤ س للممعية السعودية للرياضياو. 

  عضو في الرابرة األمريكية للرياضياو( MAA)  م  5551منذ. 

  عضو في جمعية الرياضياو األمريكية (AMS) م6111 – 5557خالل الفترة . 
 


