
1  

 

 نموذج السيرة الذاتية نموذج السيرة الذاتية            
 

 

 

 

 

 

 

 

 MINISTRY OF HIGHER EDUCATION وزارة التعليـم العالـي                                      

 جامعـة الـدمـام                                     
 كلية العلـــوم                                     

UNIVERSITY OF DAMMAM 
COLLEG OF  SCIENCE  

 

 لبيانات الشخصية ا
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                      جامعة الدمام        جهة الوظيفة
 الكلية

 
 كلية العلوم بالدمام

 
 الرياضيات القسم

 

 استاذ مساعد-عضو هيئة تدريس العمل الفعلي الذي تمارسه حاليا  
 تاريخ بداية الخدمة في العمل 

 الحالي
 هـ1341

  المؤهالت العلمية 

 المؤهل العلمي

 

 تاريخ التخرج

 

 الجامعة التي تخرجت منها

 

 الكلية

 

 التخصص العام

 

التخصص 

 الدقيق

  رياضيات العلوم --- 1311 بكالوريوس
 املركبالتحليل  رياضيات حبتة العلوم --- 1344 ماجستير
 التحليل  رياضيات حبتة العلوم جامعة الدمام 1341 دكتوراه

  خبرة التدريس

 تدريس مقررات الرياضيات العامة ومقررات في التحليل

  النشر العلمي المحكم

   عنوان البحث
  موقف البحث

  جهة النشر
 مفرد

  ثنائي
  

 مشترك
  

Subordination results for the family of uniformly convex p-

valent functions 
   

J. Ineq. Pure Appl. Math 

 2006 

 A linear operator and its applications on p-valent functions    
Int. J.  Math. Anal 

2007 

A note on certain inequalities for  p-valent functions    
J. Ineq. Pure Appl. Math 

 2008 

A certain class of p-valent functions with negative coefficients    
SEAMS Bull. Math 

2008 

http://www.kfu.edu.sa/en/Colleges/ScieGirls
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 سمية سليمان الهاجري:اسم عضو هيئة التدريس

 
 

 العلمية واالوراق المشاركة في المؤتمرات والندوات
 م

 عنوان المؤتمر أو الندوة

 

الجهة المنظمة 

 للمؤتمر أو الندوة

 

 عنوان الجهة

 

  نوع المشاركة
عنوان البحث الذي شارك به العضو 

 في المؤتمر أو الندوة

 حضور فقط  

حضور 

ومشاركة 

 ببحث

اللقاء العلمي األول: نتاج الرواد  1
 العلمي

كلية العلوم 
 1341بالدمام

 
    كلية العلوم

 

اللقاء العلمي الثاين: نتاج الرواد  2
 العلمي

كلية العلوم 
 1341بالدمام

 
    كلية العلوم

 

3 
املؤمتر الدويل للتحليل العددي 

 واالمثلة

جامعة امللك فهد 
 -واملعادنللبرتول 

4111 
  الظهران

  

 

    جامعة الدمام كلية العلوم بالدمام اللقاء الرياضيات االول 4

اللقاء التحضريي للمؤمتر الطاليب  5
 الثالث والرابع

 جامعة الدمام جامعة الدمام
  حتكيم االحباث املشاركة 

آلية البحث يف املكتبات والدوريات  6
العلمية يف العاملية ومراكز اخلدمات 

 مواقع الباحث العلمي

11-
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كليةالعلوم جبامعة 
  الدمام

  

  التدريب
 أخرى دورات قصيرة ورش العمل م

1 
 دورة تدريبية"استخدام وتطبيق برنامج
Scientific Work Place 

  

   الكوالبوريت(-التجرييت–البيئة التعليمية االفرتاضية)البالك بورد  2

   ورشة عمل:"استخدام الفهرس األلكرتوين ملكتبات جامعة الدمام وحمرك البحث املوحد" 3

  المجتمع خدمة
  مالحظات  تاريخه  نوع النشاط م
والثالثة يف املنطقة  مسار ابتكار للمرحلة الثانية -حتكيم األوملبياد الوطين لإلبداع العلمي "إبداع"  1

 الشرقية
  هـ1432

 أختبارات مركز قياس 2
 هـ1434 )كنائبة لرئيسة جلنة الكنرتول(

 

  هـ1432 حتكيم مشاركات الطالبات يف املسابقة الثقافية الكربى جبامعة الدمام 3

  هـ1433 عضو يف اللجنة التنظيمية للمؤمتر الطاليب الثالث لطالب التعليم العايل  4


