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 كلية العلوم بالدمام

 
 الرياضيات القسم

 

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

 الحالي
41-1-4141 

  المؤهالت العلمية 

 المؤهل العلمي

 

 تاريخ التخرج

 

 الجامعة التي تخرجت منها

 

 الكلية

 

 التخصص العام

 

التخصص 

 الدقيق

 رياضيات علوم العلوم جامعة الدمام 4145-4-45 سبكالوريو

 تحليل دالي رياضيات بحته العلوم جامعة الدمام 4141-1-44 ماجستير

 تحليل دالي رياضيات بحته العلوم جامعة الدمام 4141-5-44 دكتوراه

  مراتب الشرف والجوائز 
  مالحظات   تاريخ   الجهة المانحة   مرتبة الشرف/ اسم الجائزة م
 جائزة ااألمير محمد بن فهد 4

 للتفوق العلمي 

اإلداره العامه لتعليم البنات 

 بالمنطقه الشرقيه

  هـ4141

http://www.kfu.edu.sa/en/Colleges/ScieGirls
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  االهتمامات البحثية والتدريسية
  خبرة أكاديمية و إدارية   الخبرة المهنية   خبرة التدريس  الخبرة البحثية  م

إعداد رسائل الماجستير  4
 حاث منها والدكتوراه ونشر أب

تدريس مقررات وتمارين 

 المواد التاليه

  نظرية المقياس

  )وتكامل ليبيج

  التحليل

 4)الحقيقي

  معادالت

 تفاضلية

  تحليل حقيقي

(4) 

  المتجهات

 والمصفوفات

وحتى  1111محاضر من 

1121 
رئيسة لجنة  المعادالت  

 في القسم لعامين متتالين 
 

 عرئاسة اثنين من المشاري 4
ي تدعمها الجامعه البحثيه الت

والمشاركه في اثنين اخرين 
 منها

عضو في لجان  والجوده  1111وحتى  1111معيدة من  
واإلرشاد الكاديمي وسير  

اإلمتحانات وتطوير 
 الخطط الدراسيه  بالقسم

 4141أستاذ مساعد من    3
 وحتى االن 

 

  النشر العلمي المحكم
 

   عنوان البحث
  موقف البحث

  جهة النشر
  مفرد 

  ثنائي
  

 مشترك
  

Existence of Weak Solutions for some  Nonlinear 

Systems on R^N,  
    

 
 

Electronic  J.  Diff. 

Eqns. 

Vol.2006(2006), No. 

69, pp. 1-10 

“Maximum Principle and Existence of Positive Solutions 

for Nonlinear Systems on R^N 
    

”, Electronic  J.  Diff. 

Eqns, Vol.2005 

(2005), No. 85, pp. 1-

12. 

 
 

 Asymptotic behavior of discrete solutions to impulsive 

logistic equations 
    

Electronic  J.  Diff. 

Eqns Conference, 

Vol.2005(2005)   

No.12, pp.1-8 

 
 

Continuous-time additive Hopfield-type neural networks  , .   

 

Journal of  
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with impulses Mathematical 

Analysis and 

Applications, Vol. 

290, 2(2004), 436-451 

 

existence of solutions of semi linear impulsive functional 

differential equations with nonlocal conditions 
    

Operator Theory: 

Advances and 

Applications, Vol. 153 

(2004), 1-11. 

Periodic solutions of neutral impulsive systems with 

periodic time-dependent perturbed delays 
 .   

International Journal 

Functional 

Differential 

Equations, Vol. 10, 3-

4 (2003), 441-462 
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 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 

 ؤتمر أو الندوةفي الم

 حضور فقط  

حضور 

ومشاركة 

 ببحث

4 
مؤتمر الجودة الثاني 

 بالمنطقة الشرقية

التربيه  وزارة
 والتعليم

ادارة التربيه 
 والتعليم

بالمنطقه 
 الشرقيه 

  
  

 

4 
اللقاء الثالث للجمعية العلمية 

 السعودية للعلوم الفيزيائية

بالمركز 
الوطني 

للرياضيات 
 والفيزياء 

دينة الملك بم
عبدالعزيز 

للعلوم والتقنية 
 بالرياض

   
 

اللقاء السادس للجمعية  3

 السعودية للعلوم الرياضية

جامعة الملك  
 سعود

   الرياض
  

 

مؤتمر التحليل العددي  1
 وتطبيقاته

جامعة الملك 
فهد للبترول 

 والمعادن 

   الظهران
  

  كاديمية والمهنيةعضوية الجمعيات اال 
 

 م
  مسمى الجمعية

الجهة التابعة لها 
  مقر الجمعية  الجمعية

 الرياض جامعة الملك سعود  الجمعيه السعوديه للعلوم الرياضيه 4

 عـــــام
 المهارات

 
 التقنيات الحديثه في في الشرح وعرض الدرجات للطالباتاستخدام  (1
2)  

 اللغات
 

 اللغة العربيه (1
اللغة اإلنجليزية (2  

  المجتمع خدمة
  مالحظات  تاريخه  نوع النشاط م
ئية الصيفية المشاركة في البرامج اإلثرا 1

 لرعاية الموهوبين بالمنطقة الشرقية

 

 هـ-4141     هـ4141-هـ4141

 ه

     هـ4141-هـ4141

 هـ-4141

 ه4131

التعاون مع قسم الرياضيات بجامعة الملك  2

 سعود بتدريس بعض المقررات
4131  


