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 : )ميكن ارافة مزيد من الصفوف( املؤمترات والندوات العلمية يفاملشاركة 
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 مكان االنعقاد
 

 الدور السنة
 حضور مشارك

1 The First Conference on Mathematics and Applications of 

Mathematics 

Mohamed Seddik 

Ben Yahia 

University, Jijel, 

ALGERIA 

  مشارك 2021

2 s Department, college of Sciences.Seminar of Mathematic Al-Jouf 

University 

  مشارك 2021
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 :)ميكن ارافة مزيد من الصفوف(  عضوية اللجان واجلمعيات املتخصصة

 املكان الفرتة الزمنية اللجنة أو اجلمعية م

في عمادة الجودة واالعتماد  اءرئيسة لجنة مؤشرات األد 1
 االكاديمي

 الجوف جامعة 2021

 جامعة الجوف 2023-2021 الرياضيات -عضو في اللجنة االستشارية لمرحلة الماجستير 2
عضو في لجنة إعداد الخطة اإلستراتيجية لوكالة الجامعة  3

 لشؤون الطالبات
 جامعة الجوف 2019-2021

مي و لجنة النشاط الطالبي عضو في مجلس اإلرشاد األكادي 4
 واالجتماعي لكلية العلوم

 جامعة الجوف 2018-2019
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 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة / ورشة العمل  م
 EC -بريطانيا لغة انجليزية  1

Manchester 

2019 

 2019 جامعة الجوف اعداد الخطة البحثية 2

 2020 جامعة الملك خالد لتنظيم وإدارة المراجع العلمية  EndNote برنامج  3

عمادة البحث العلمي  اختيار المجالت العالمية المصنفة  4

 جامعة الملك خالد

2020 

الدراسات العليا جامعة  اخطاء شائعة في كتابة الرسائل العلمية 5

 لدالملك خا

2020 

 
 : )ميكن ارافة مزيد من الصفوف(  هاراتامل

 هارات امل

Scientific Workplace 
Mathematica 

Matlab 
Latex 

 
 

 
 



 

 جامعة الجوف 
 عمادة الجودة و االعتماد االكاديمي
 السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس

 عمادة الجودة و االعتماد االكاديمي

4 

 
 : )ميكن ارافة مزيد من الصفوف( و التكرمياجلوائز 

 

 الفرتة الزمنية التخصص  الدولة و اجلهة املاحنة مسمى اجلائزة م

شهادة شكر وتقدير للحصول  1
لى المركز األول في ماجستير ع

 التطبيقية الرياضيات

 2021 الرياضيات التطبيقية جامعة الجوف -السعودية

شهادة شكر وتقدير للحصول  2
على المركز األول في 

  الرياضيات

 2019 الرياضيات  جامعة الجوف -السعودية

شهادة شكر وتقدير للتفوق في  3
 جميع الفصول الدراسية

 2019-2016 الرياضيات الجوف جامعة -السعودية

ر للمشاركة في شهادة شكر وتقدي 4
 أنشطة كلية العلوم

 2019 الرياضيات جامعة الجوف -السعودية

 
 : )ميكن ارافة مزيد من الصفوف(اللغات

 قراءة كتابة حتدث اللغة الىت جتيدها
 * * * العربية

 * * * اإلنجليزية
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 سنة النشر الناشر عنوان البحث  م
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