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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
هاتف عمل

وفاء

ابراهيم

القسم
التربية
تاريخ الميالد
 394340580الجوال:

السيد
الرياضيات
5895/5/5

رقم المنسوب
البريد اإللكتروني Wafaaalsayed22@yahoo.com

ثانيا :املؤهالت العلمية:
المؤهل
بكالوريوس
ماجستير

تاريخ الحصول عليها
7002/6/11
7010/6/16م

الجامعة أو الكلية
جامعة الحسين
جامعة مؤتة

التخصص
الرياضيات و االحصاء
الرياضيات

ثالثا :الدرجات العلمية:
الدرجة العلمية
ماجستير الرياضيات

تاريخ الحصول عليها

الجهة

7010/6/16م

جامعة مؤتة

رابعا :املهام اإلدارية اليت كلف هبا العضو:
م

املهام اإلدارية

فرتة التكليف

1

مسؤؤلة االرشاد االكاديمي

1343/1344,1344/1341

1

متابعة طلبات التحويل و جداول الطالبات في الحذف و االضافة

1343/1344,1344/1341

4

متابعة و حصر طلبات االعتذار و االنسحاب و الحرمان من المرشدات االكاديميات

1343/1344,1344/1341

خامسا :اللجان اليت شارك هبا العضو:
اسم اللجنة

م
1

لجنة مقابلة المعيدات و المحاضرات

1

لجنة االرشاد االكاديمي

4
3
5
6
7

مهام اللجنة

فترة عمل اللجنة

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

م

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

نوع المشاركة

الفترة

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

عنوان اإلنتاج العلمي

تاريخ النشر

اسم الدورية

1
7

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

المرحلة

اسم المقرر

م
1

الجبر الخطي

Math214

السنة الثانية

2

مقدمة في التحليل العددي

ريض4151

السنة الثالثة

3

نظرية الزمر

ريض4111

السنة الثالثة

4

التحليل الحقيقي ()1

ريض3151

السنة الرابعة

5

ميكانيكا تحليلية

6

أسس الرياضيات

ريض4111
Math122

السنة الثالثة
السنة االولى

7

تفاضل و تكامل()1

Math111

السنة االولى

8

هندسة تحليلية

Math124

السنة الثانية

د -اإلشراف على رسائل املاجستري والدكتوراه:

م

المرحلة

عنوان الرسالة

هـ -العضوية يف اجلمعيات العلمية:
اسم الجمعية

م

مقر الجمعية

نوع العضوية

و – الدورات التدريبية:
م
1
7
3
4
4
5

اسم الدورة
الرخصة الدولية لقيادة الحاسب))ICDL
استراتيجيات دمج التقنية في التدريس
صيانة الحاسب اآللي
الجودة الشاملة في التدريس

مكان االنعقاد
االردن/الكرك
جامعة المجمعة
كلية التربية بجامعة المجمعة
قسم العلوم التربوية بجامعة
المجمعة

تاريخ االنعقاد
9353/9/98
5400/4/99-94ه
5400/5/95-99ه
5400/5/55ه

ز – املؤمترات و الندوات و ورش العمل:
م
1
7

مكان االنعقاد

اسم الندوات أو ورش العمل
تحقيق الجودة في التقويم الجامعي

كلية التربية

تاريخ االنعقاد
5400/59/95

االنجازات و األنشطة العلمية األخرى:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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