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Ministry of Higher Education
Al- Majmaah University

السيرة الذاتية

ألعضاء و عضوات هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم
جامعة المجمعة

أوال :البيانات الشخصية:
اسم عضو هيئة التدريس
الكلية

جواهر
كلية التربية
بالمجمعة

حمود
القسم

الزهراني
رياضيات

تاريخ الميالد

٢ـ٩ـ١٠٤١

البريد اإللكتروني

az.udm.um@znazhazla.j

هاتف عمل

ثانيا :املؤهالت العلمية:
المؤهل
ماجستير

تاريخ الحصول عليها
1122

التخصص
رياضيات بحتة

بكالوريوس

2111

رياضيات

الجامعة أو الكلية
The University of Western
Ontario, London Ontario,
Canada

كلية التربية بالطائف

ثالثا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية

تاريخ الحصول عليها

الجهة

رابعا :املهام اإلدارية اليت كلف هبا العو :
م

فرتة التكليف

املهام اإلدارية

1
2
3

خامسا :اللجان اليت شارك هبا العو :
م
1
2
3
4
5
6
7

اسم اللجنة

مهام اللجنة

فترة عمل اللجنة

سادسا :املشاركات اليت شارك فيها العو يف خدمة اجلامعة واجملتمع :
م

اسم المشاركة
Islamic Center in the Annual Islamic Bazaar

سابعا :األنشطة العلمية:
أ -املاجستري والدكت راه :
عنوان رسالة الماجستير:
عنوان رسالة الدكتوراه :

نوع المشاركة
Providing information
about Saudi culture to other
visitors

الفترة
December 2010

ب -اإلنتاج العلمي (املنش ر  /املقب ل للنشر) :
م

عنوان اإلنتاج العلمي

تاريخ النشر

اسم الدورية

2
1

جـ  -املقررات الدراسية اليت قام العو بتدريسها:
اسم المقرر

م

رقم المقرر
ورمزه

المرحلة

1

تحليل حقيقي ١

الفرقة الثالثة

2

حساب التفاضل والتكامل ١

الفرقة االولى

3

اسس رياضيات

الفرقة االولى

4

احصاء واحتماالت

الفرقة الثانية

5

هندسة تحليلية

الفرقة االولى

6

جبر متسلسالت

الفرقة الثانية

7
8

د -اإلشراف على رسائل املاجستري والدكت راه:
م

المرحلة

عنوان الرسالة

هـ -العو ية يف اجلمعيات العلمية:
اسم الجمعية

م

Canadian Mathematics Society CMS
American Mathematics Society AMS

مقر الجمعية
azlzdz
A.S.U

نوع العضوية
ruumua
Member

و – الدورات التدريبية:
م
2
1
3
1
5

اسم الدورة
The applied computer diploma

مكان االنعقاد
Szmda Aazmaz

تاريخ االنعقاد
January until May 2007

ز – املؤمترات و الندوات و ورش العمل:
م
2

اسم المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل
Excellence Teaching and Learning Conference

مكان االنعقاد
Oakland University,
Michigan, U.S.A

تاريخ االنعقاد
May 9 and 10, 2012

1
االنجازات و األنشطة العلمية األخرى:
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التوقيع :

التاريخ:

