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 فيورشة عمل 

 اضليةالتحليل الرياضي والهندسة التف
 في الرياضيات هيئة التدريس والباحثينوعضوات لطالب وطالبات الدراسات العليا وحديثي التخرج من أعضاء 

 Workshop on Mathematical Analysis and 

 Differential Geometry 

 معة الملك سعود، الرياضجا

 ) م30/6/2022 - 18/6(   هـ1/12/1443 - 19/11  

 

 كمدرسة التفاضلية التحليل الرياضي والهندسة في عملة ورشتنظيم ن عن تعلأن الرياضية )جسر(  موالجمعية السعودية للعل يسر

أعضاء  وحديثي التخرج منالبكالوريوس  وخريجي الدراسات العليا طالباتطالب ول ساعة( 84)بوعين سأ لمدةفة مكث   صيفية

ت المعوقا-العلمي بحثس واللتدريا" بةمصاح شنقا حلقةل إضافة، الرياضياتفي  والباحثات والباحثينالتدريس  هيئة وعضوات

 بعد إكمال الورشة. ، وستمنح شهاداتستدريهيئة وعضوات  ءضاأع نم نخبةسيقوم بالتدريس  .ساعات 4لمدة  "ل والقيموالحلو

  األهداف 

 لدكتوراهامرحلة ل ةشامل اتامتحان التدريب على بعض نماذج. 

  األبحاث الجديدة في  بعض إطالع المشاركين علىوتطوير النشاط البحثي

 .  يةوالهندسة التفاضلحليل حقلي الت

 البحثية والتدريسية لمتميزة وخبرات بعض الكفاءات استعراض تجارب ا

 .وتشجيع التواصل العلمي بين األعضاء ستفادة منها وتفعيلهاواال

 (م25/6/2022) هـ26/11/1443ت السبيوم في ش قاد حلقة نقع. 

 عةسا 20 بواقع ربع مقرراتبأ )ساعة 84(ة مكثفة تقديم مادة علمي 

 :مقرركل ل

 داتية على مانيفولالهندسة التفاضل    nℝفي  والتحليل مانيتكامل ر

 التحليل الدالي                 والتكامل اسرية القيظن

 (اعاتس 4) تدريب وتمارين

 للحصول على قبول في مرحلة الدكتوراهاآللية  عرفةفي ممساعدة ال. 

 

  نوسالمدر ساتذةألا 

 (ملك سعودجامعة الكلية العلوم،  قسم الرياضيات،) حسين قديري /د

 جامعة الملك سعود(م الرياضيات، كلية العلوم، سق) ريم الحفظيد/ 

 (األميرة نورةجامعة قسم الرياضيات، كلية العلوم، ) لبلويداد اود/ 

 الجزائر حالياً(سابقاً، -جامعة القصيمد/ فتيحة صحراوي )

 ات، كلية العلوم، جامعة القصيم(ين )قسم الرياضيعبدالرحمن الحس .د/أ

 جامعة الملك سعود(ة العلوم، كلي قسم الرياضيات،)شريف دشموخ  /أ.د

 (ملك سعودجامعة اللية العلوم، ك قسم الرياضيات،) محمد الدهبيإ /دأ.

 القصيم(امعة ج، كلية العلوم قسم الرياضيات،)حي اأ.د/ لطفي الري

 جامعة الملك سعود(لعلوم، الرياضيات، كلية اقسم يلة العودان )ه /دأ.

 

 نة المنظمة لجال
ً سيئر-سينالحالرحمن عبد.د/ أ                                                        دهبي لمحمد اإأ.د/                         ا

 ر المحسنبندد/                                                 لطفي الرياحي /د.أ

   م الحفظيد/ ري                                                   حسين قديريد/ 

 اللجنة العلمية 
ً -نسيالح الرحمندبعأ.د/   يمحمد الدهبإأ.د/                                  رئيسا

   لطفي الرياحيأ.د/                                                    لقويزامحمد أ.د/ 

 .د/ هيلة العودانأ                                               شموخيف دشرأ.د/ 

 سومالرو التسجيل
 فضالً والسكن الرسوم  دتسديوالتسجيل و برنامجالومزيد من المعلومات ل

 وني: رالموقع اإللكترة زيا

https://sams.ksu.edu.sa/ar/WMADG 

 ليلة 13لمدة  لاير 800 :رسوم السكن           لاير 500 :الرسوم 

 

 

 

 

 

 المقر
، (2، 1، الدور األول، قاعة المؤتمرات 26مبنى ) لطالباتلجامعية لمدينة اال

 ة الملك سعود، الرياضجامع

 
https://goo.gl/maps/RALtC1D6PCsbAYXR7 

  فسارات والتواصلاالست 

 مع واصليمكن التالتدريس والدعم أو التنظيم  لرغبة في المشاركة فياو أات العلمية فسارلالست 

 .(العلميةة اللجنومنظمة )رئيس اللجنة ال سينحال مانن سليب بد الرحمنعد/ أ 

 alhusseinqu@hotmail.com: يميلاإل، 0163012564: ت ،جامعة القصيم م،قسم الرياضيات، كلية العلو          

  /(لماليةا ة واللجنةالمنظم )أمينة اللجنة الحفظيبنت خالد ريم د 

  raseeri@ksu.edu.sa: يميلاإل ،معة الملك سعودجا العلوم،ة قسم الرياضيات، كلي     
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