
	

	

  نهى عبداللطيف عثامن املال
 أستاذ مساعد يف التحليل العددي/قسم الرياضيات/كلية العلوم

 وكيلة عامدة القبول و التسجيل مبجمع الكليات الجامعية بالريان

	
	

الشخصية  املعلومات 

 سعوديةالجنسية | 

	22/4/1975تاريخ امليالد |

	الرياضياتالقسم |

 37003الهاتف الخاص باملكتب |

	

للغوية  ا  املهارات 

		تحدث 	كتابة 	قراءة 	اللغة
*	 *	 *	 	العربية
*	 *	 *	 	االنجليزية

	
األحدث) من  والشهادات (بدءا  لعلمية  ا  املؤهالت 

	العنوان 	مكان الصدور 	الشهادة األكادميية 	التاريخ
	السعودیة -الدمام ھـ1431 دكتوراه كلیة العلوم -جامعة الدمام  
	السعودیة -الدمام ھـ1425 ماجستیر كلیة العلوم  
	السعودیة -الدمام ھـ1417 بكالوریوس كلیة العلوم  

 
لزمالة وا واملاجستري  الدكتوراة  من  كل  بحث   عنوان 

 الدكتوراة لحل بعض املعادالت التفاضلية الجزئية العشوائية غري الخطية الخوارزمي الرمزي"هوموتويب وب"
 املاجتسري ستوكس باستخدام عنارص آرجايرس-طريقة العنارص املنتهية لحل صيغة دالة التدفق الخاصة بأحد الصور الخطية ملعادالت نافيري

	
األحدث) من  املهني (بدءا   السجل 

	التاريخ 	مكان وعنوان جهة العمل 	رتبة الوظيفة
جامعة اإلمام عبدالرحمن  8/8/1431

 بالدمام الفیصل
 أستاذ مساعد

 محاضر بالدمام كلیة العلوم 1425
 معیدة بالدمام كلیة العلوم 20/1/1421

 

 

	 



	
األحدث) من  اإلدارية (بدءا   املناصب 

	التاريخ 	املكتب  	املنصب اإلداري
 الكلیات الجامعیة بالریانوكیلة عمادة القبول والتسجیل بمجمع   1436
 وكیلة الشؤون األكادیمیة بكلیة العلوم   1432
رئیسة لجنة التدریب والتطوع في وكالة عمادة شئون   1431

 الطالبات لكلیات البنات
 وكیلة كلیة المجتمع بالقطیف  1423

	
لعلمية ا  اإلنجازات 

 األبحاث العلمية املنشورة	
	األحدث)(بالتسلسل الزمني بدءا من 

	
	جهة النرش وتاريخ النرش 	عنوان البحث 	أسامء الباحثني #	

2014	
J	of	applied	mathematics	

Hindawi	pub. 

Solution	of	the	Stochastic	Heat	
Equation	with	Non-Linear	losses	
Using	Wiener-Hermite	Expansion	

Mohamed	Abdel-Aziz	El-
Beltagy	·	Noha	A.	Al-
Mulla		

	

2010 
Elsevier        , 	

mathematical	and	computer	modelling 

	
	

Using	Homotopy	WHEP	Technique	
for	Solving	a	stochastic	nonlinear	

Diffusion	Equation	
	

Magdy	A.	El-Tawil	Noha,											
A.	Al-Mulla	

	

2010 
The	open	applied	mathematics	Journal 

On	the	approximatesolution	of	non-
linear	stochastic	diffusion	equation	

using	symbolic	WHEP 

Magdy	A.	El-,Tawil	Noha,	
A.	Al-Mulla	

	

2010 
TCS,Springer 

Using	Homotopy-WHEP	Technique	in	
Solving	Nonlinear	Diffusion	Equation	
with	Stochastic	no	Homogeneity 

Magdy	A.	El-,Tawil	Noha	
A.	Al-Mulla	

	

 
2010 

TCS,Springer 
 

The	solution	of	non-linear	diffusion	
equation	under	stochastic	

nonhomogeneity	using	symbolic	
WHEP	and	Pickard	algorithms	

 

Magdy	A.	El-Tawil		Noha	
A.,	Al-Mulla	

	

 
2009 

 
IJNSNS 

 

Solving	Nonlinear	Diffusion	
Equations	without	Stochastic	

Homogeneity	using	the	Homotopy	
Perturbation	Method 

Magdy	A.	El-,	TawilNoha	
A.	Al-Mulla	

	

 
2009 

American	institute	
of	physics	

Computational		Methods	
In	science	and	engineering 

 

The	approximate	solution	of	non-
linear	stochastic	diffusion	equation	
using	symbolic	WHEP,	different	

correction	levels 

Noha	A.	Al-Mulla	 	



	
	جهة النرش وتاريخ النرش 	عنوان البحث 	أسامء الباحثني #	

 
Springer,JAMC	

 
2009 

 

The	approximate	solution	of	a	
nonlinear	diffusion	equation	using	
some	techniques,	a	comparison	

study 

Magdy	A.	El-TawilNoha	
A.,	Al-Mulla	

	

	
	األبحاث العلمية املقبولة للنرش

 
	تاريخ القبول 	املجلة 	أسامء الباحثني عنوان البحث #	

First	Online:	04	
October	2016	

	(2016).	
doi:10.1007/s13235-

016-0203-5	

Dynamic	Games	and	
Applications	

Two	Numerical	
Approaches	to	Stationary	

Mean-Field	Games	

Noha Almulla,  
Rita       Ferreira, 

Diogo Gomes	

	

	
	

	املساهامت يف املؤمترات والندوات العلمية
 

	مجال املساهمة 	عنوان املؤمتر املكان والتاريخ #	
 عضو اللجنة النسائیة العلیا التنظیمیة

واإلشراف على لجان التسجیل 
 والحفل والضیافة واإلعالم.

فندق  ھـ1433المنطقة الشرقیة
 المریدیان

	 المؤتمر العلمي الثالث لطالب وطالبات التعلیم العالي 

للجمعیة السعودیة لعلوم الحیاة بعنوان"  29 اللقاء العلمي 4/1435/ 27-25فندق الشیراتون  رئاسة لجنة التسجیل 
 البیئة والتنمیة في الخلیج العربي" بتنظیم كلیة العلوم في 

	

	
	العضويات واللجان املشارك فيها

  1438عضو لجنة دراسة ومراجعة القواعد التنفیذیة لالئحة الدراسة واالختبارات بالجامعة 	 •
	1437/1438ذوالقعدة-رئاسة مكتب عالقات القبول النسائي بالریان شوال     •
 7/10/1437عضویة لجنة تطویر مقررات متطلبات الجامعة •

 
لتدريس ا  أنشطة 

	الجامعية
 

	مجال املساهمة 	املقرر رقم املقرر #	
 1 أسس الرياضيات  تدريس املادة النظرية و العملية
 2 املنطق و طرق اإلثبات  تدريس املادة النظرية و العملية
 3 نظرية املجموعات  تدريس املادة النظرية و العملية
 4 الرياضيات العامة  تدريس املادة النظرية و العملية

 5 املعادالت التفاضلية  تدريس املادة العملية
 6 التحليل العددي  تدريس املادة النظرية و العملية

 7 جرب املصفوفات  تدريس املادة العملية
 8 جرب املتسلسالت  تدريس املادة العملية
 9 االحصاء و االحتامالت  تدريس املادة العملية
 10 التكامل  تدريس املادة العملية
 11 التحليل الحقيقي  تدريس املادة العملية

	
	الدراسات العليا



	
 

	مجال املساهمة 	املقرر رقم املقرر #	
  طرق البحث  تدريس املادة النظرية و العملية

 

األحدث) من  ءا  املجتمع (بدا وخدمة  للجنات    ا
	عضوية اللجنات

 
	الجهة 	املنصب 	إىل 	من #	

عضوية املجلس التأسييس لعامدة تطوير التعليم  عامدة تطوير التعليم الجامعي
 الجامعي

  21/10/1432 تاريخه

1436/5/26 تاريخه عضوية اللجنة الدامئة للخطط و النظم الدراسية وكالة الجامعة للشؤون األكادميية   

عضو اللجنة الدامئة الستقطاب اعضاء هيئة  وكالة الجامعة لشؤون الفروع
 التدريس بكليات الفروع

 

1435 21/9/1432  

	
	

	العمل التطوعي
 

	الجهة 	نوع التطوع 	إىل 	من #	
	 8/4/1437 30/4/1438 تقديم برنامج املاتالب كلية العلوم

	 1436 حتى اآلن رئاسة اللجنة التنفيذية  وميض الخريية للتنمية األرسية  جمعية
 مؤسسة امللك عبد العزيز و رجاله لرعاية املوهوبني

 أخصائية إرشاد يف الربنامج اإلثرايئ الصيفي للموهوبات
 علمية يف برنامج(ماثيامتيكا)تقديم مادة 

بالربنامج اإلثرايئ الصيفي للموهوبات بكلية العلوم 
 بالدمام 

 

1426 1423 	

 

	
	

 

تحديث  آخر 

……14../…12…/2016	


