المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة المجمعة

Kingdom of Saudi Arabia
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 نسرين نعيم أبوشليح
كلية التربيه بالمجمعه القسم
الكلية
تاريخ الميالد
3640
هاتف عمل

الرياضيات
0991/9/32

رقم المنسوب
البريد اإللكتروني

190032
n.abuoshlleh.mu.edu.sa

ثانيا :املؤهالت العلمية:
المؤهل
بكلوريس

تاريخ الحصول عليها
0101/01/8

التخصص
رياضيات

الجامعة أو الكلية
جامعة مانشستر متروبلتن
كلية العلوم و الهندسه

ثالثا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية
معيد

تاريخ الحصول عليها

الجهة

0102

جامعة المجمعه

رابعا :املهام اإلدارية اليت كلف هبا العضو:
فرتة التكليف

م

املهام اإلدارية

1

وكيلة قسم الرياضيات

2

منسقة الجوده في قسم الرياضيات

3

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

اسم اللجنة
لجنة اإلعتماد األكاديمي

مهام اللجنة

فترة عمل اللجنة

متابعة أعمال الجوده في القسم لضمان اإلعتماد األكاديمي

طول العام الدراسي

سادسا :املشاركات اليت شارك فيها العضو يف خدمة اجلامعة واجملتمع :
اسم المشاركة

م

الفترة

نوع المشاركة

المشاركة في إسبوع اإلرشاد األكاديمي

عضو

بداية الترم األول

المشاركة في إحتفاليات اليوم الوطني

عضو

اليوم الوطني

سابعا :األنشطة العلمية:
أ -املاجستري والدكتوراه :
عنوان رسالة الماجستير:
عنوان رسالة الدكتوراه :

ب -اإلنتاج العلمي (املنشور  /املقبول للنشر) :
عنوان اإلنتاج العلمي

م

Numerical Radius and Spectral Radius Inequalities for
Products and Commutators of Hilbert Space Operators

0

تاريخ النشر

اسم الدورية

September, 2012,

European Journal of Scientific
Research

0

جـ  -املقررات الدراسية اليت قام العضو بتدريسها:
رقم المقرر
ورمزه

المرحلة

اسم المقرر

م
1

إحصاء حيوي لكلية العلوم الطبيه التطبقيه

BIOS106

المستوى األول

2

الرياضيات ألغراض صحيه لكلية العلوم الطبيه التطبيقيه

CAMS232

المستوى الثالث

3

مقدمه في الرياضيات ( 1السنه التحضيريه لألقسام العلميه)

PMTH112

المستوى األول

4

مقدمة في الرياضيات  ( 2السنه التحضيريه لألقسام العلميه)

PMTH127

المستوى الثاني

5

حساب التفاضل و التكامل 2

MATH121

المستوى الثاني

6

مبادئ اإلحصاء و اإلحتماالت

MATH123

المستوى الثاني

7

تحليل متجهات

MATH213

المستوى الثالث

8

نظرية أعداد

MATH222

المستوى الرابع

9

تحليل عددي

MATH311

المستوى الخامس

د -اإلشراف على رسائل املاجستري والدكتوراه:
م

المرحلة

عنوان الرسالة

هـ -العضوية يف اجلمعيات العلمية:
م

مقر الجمعية

اسم الجمعية

نوع العضوية

و – الدورات التدريبية:
م
0
0
2
1
5
6

مكان االنعقاد

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

التحكم يف ضغوط العمل

جامعة المجمعه

0121/6/00

جامعة المجمعه

0121/5/02

مهارة البحث العلمي
دورة " العمل الجماعي و تنمية المهارات القيادية"

جامعة مانشستر بريطانيا

0101/2

دورة " التميز في إدارة العالقات "

شيفيلد بريطانيا

29/9002

دورة " القياده من خالل تحديد األهداف الشخصية"

جامعة سري بريطانيا

6/9002

دورة " مبادئ و تطبيقات العالقات العامه"

لندن بريطانيا

9/9002

ز – املؤمترات و الندوات و ورش العمل:
م
0
0
2

اسم المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل

مكان االنعقاد

حضور المؤتمر الدولي األول لجامعه المجمعه تحت عنوان
(التخصصات العلميه بالجامعات الناشئة"تحديات و الحلول")
حضور المئتمر السعودي العالمي الرابع

تاريخ االنعقاد

جامعة المجمعه

2444/2/5-4

مانشستر بريطانيا

7/9020

سري بريطانيا

6/9002

حضور المئتمر السعودي العالمي الثالث

االنجازات و األنشطة العلمية األخرى:
 المشاركة في تنظيم المئتمر السعودي العالمي الرابع المقام في مانشستر بريطانيا 9020
 المشاركة في تنظيم المئتمر السعودي العالمي الثالث المقام في سري بريطانيا 9002
 منسقة المبتعثات السعوديات في مانشستر بريطانيا 9020 - 9002

االسم :ري ن ن ع يم أب و ش ل يحن س

التوقيع :

التاريخ:

