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رابعا :املهام اإلدارية اليت كلف هبا العضو:
م

فرتة التكليف

املهام اإلدارية

1

منسقة التعليم اإللكتروني بالقسم.

من العام الماضي1311هـ 1313-هـ.

2

عضو في لجنة اإلرشاد األكاديمي .

من العام الماضي1311هت – 1313هـ.

1

عضو في لجنة المعادلة بقسم الرياضيات .

مع بداية هذا الفصل 1313هـ 1311-هـ.

3

عضو في لجنة النشاط الطالبي.

مع بداية هذا الفصل1313هـ 1311 -هـ.

1

عضو في لجنة كنترول المستويات بقسم الرياضيات.

من العام قبل الماضي1312هـ 1311 -هـ.

6

عضو في الجودة (المعيار الرابع).

مع بداية هذا الفصل1313هـ 1311هـ .

7

مساعدة لرئيسة لجنة اإلرشاد األكاديمي بالكلية .

من العام الماضي1311هت – 1313هـ.

خامسا :اللجان اليت شارك هبا العضو:
م

اسم اللجنة

1

رئيس لجنة حاالت الطالبات (الفرق القديمة).

2

رئيس لجنة التخطيط اإلستراتيجي بقسم الرياضيات.

1
3
1
6
7

مهام اللجنة

فترة عمل اللجنة

متابعة ملف حاالت الطالبات بالقسم.

على مدار السنة

 املقررات الدراسية اليت قام العضو بتدريسها:رقم المقرر
ورمزه

المرحلة

اسم المقرر

م
1

حساب التفاضل والتكامل(( )1عملي)

-

المستوى األول

2

نظرية أعداد ( عملي ) ...هندسة تحليلية (عملي )

-

المستوى الرابع

3

تحليل متجهات (عملي )

-

الستوى الرابع

4

تحليل مركب (عملي )

-

الفرقة الرابعة

5

ديناميكا (عملي )

-

الفرقة الثانية

6

معادالت تفاضلية (( )2عملي)

-

الفرقة الرابعة

7

مبادي االحصاء (عملي )

-

المستوى الثاني

8

حساب التفاضل والتكامل في عدة متغيرات (عملي )

-

المستوى الثالث

9

تحليل حقيقي (.)1

-

المستوى الرابع

11

مقدمة في المعادالت التفاضلية .

-

المستوى الخامس

 الدورات التدريبية:م
1

اسم الدورة
إدخال البيانات ومعالجة النصوص

مكان االنعقاد

تاريخ االنعقاد

معهد عصر المعالي للحاسب اآللي بالمجمعة

0023/03/04هـ حتى تاريخ
0022/4/04هـ

االنجازات و األنشطة العلمية األخرى:
عمل المطويات الخاصة باللقاء التعريفي باإلرشاد األكاديمي للطالبات المستجدات في كل فصل دراسي وكذلك عمل العرض
التقديمي الخاص بذلك والمشاركة بآداء مهام يوم المهنة بالقسم والعمل كفريق واحد مع كافة أعضاء القسم .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

االسم :سهام عبدهللا المطيري

التاريخ 1345/1/5 :هـ.

