السرية الذاتية
المعلومات الشخصية:
االسم :د .نادية السيد أحمد عسكر
الجنسية :مصرية
الوظيفة الحالية :أستاذ مساعد
القسم :رياضيات
جهة الوظيفة :جامعة جازان
التخصص الدقيق :الرياضيات التطبيقية
التخصص العام :الرياضيات
العمل الفعلي الممارس حاليا :وكيلة كلية التصميم والعمارة للتطوير
عدد سنوات الخبرة في العمل األكاديمي 22 :سنة

المؤهالت العلمية:
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محاضر في كلية التربية للبنات بمحافظة عنيزة القصيم من العام الجامعي 1211- 1210إلى العام 1221-1226هـ.
محاضر في كلية التربية للمعلمات بمحافظة حوطة بني تميم من العام الجامعي 1220- 1221هـ إلى العام 1221-1220هـ.
محاضر في قسم الرياضيات في كلية التربية األقسام العلمية جامعة جازان من العام الجامعي 1229هـ إلى .1236
استاذ مساعد بقسم الرياضيات في كلية العلوم جامعة جازان من العام الجامعي  1231الى االن.

الخبرات التدريسية:
كليات التربية:
التحليل العددي -حساب التفاضل والتكامل(- )1حساب التفاضل والتكامل ( – )2جبر المتسلسالت-التحليل المركب
– التحليل الحقيقي ( – )2نظرية االعداد – هندسة تحليلية -مقدمة في الحاسب االلي -تطبيقات على الحاسب االلي
– اسس الرياضيات -مقدمة في التوبولوجي -نظرية الزمر-الندوة.
كلية العلوم:
البكالوريوس:
(311ريض3-التحليل العددي211 – 1ريض3-التفاضل والتكامل – 331ريض3-معادالت تفاضلية ()1
111ريض3-الرياضيات العامة – 211ريض3-تفاضل وتكامل(.)1الماجيستير:
112ريض3-التحليل العددي.
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الجوائز:
 -1العضو المتميز في قسم الرياضيات كلية التربية األقسام العلمية للعام الجامعي 1236-1232هـ.
 -2الحصول على المركز الثالث للملصقات في الملتقى العلمي السادس بجامعة جازان.
 -3الحصول على المركز الثالث للملصقات في الملتقى العلمي السابع بجامعة جازان.
 -2شهادة شكر وتقدير من ادارة تعليم صبيا لتدريب الطالبات في االلمبياد الوطني للعلوم والرياضيات 1230هـ.
 -6شهادة شكر وتقدير من ادارة تعليم صبيا لتدريب الطالبات في مسابقة موهوب  2110م.

االعمال االدارية:
-1
-2
-3
-2
-6

اإلشراف على برنامج الحاسب لشئون الطالبات وشؤون االمتحانات في كلية التربية للبنات بمحافظة عنيزة القصيم عام
1226-1222هـ.
رئيسة الحاسب اآللي في كلية التربية للبنات بمحافظة عنيزة القصيم عام 1221-1226هـ.
رئيسة قسم الرياضيات في كلية التربية للمعلمات بمحافظة حوطة بني تميم لمدة عامين من العام الجامعي 1220- 1221هـ
إلى العام 1221-1220هـ.
وكيلة مساعدة رئيس قسم الرياضيات بكلية العلوم جامعة جازان من العام  1233الى العام 1239هـ.
وكيلة كلية التصميم والعمارة للتطوير من تاريخ  1221/1/1الى االن

األشراف:
 -1االشراف على بحث طالبة في الملتقى العلمي الرابع لطالب وطالبات جامعة جازان بعنوان االستكمال.
 -2االشراف على ابتكار طالبة في المؤتمر العلمي الخامس بالمملكة بعنوان منظومة المنزل االمن.
 -3االشتراك في االشراف على بحث في الملتقى االعلمي السادس لطالب وطالبات جامعة جازان.
 -2االشتراك في االشراف على بحث في الملتقى االعلمي السابع لطالب وطالبات جامعة جازان.
 -6تحكيم ابحاث بالملتقى االعلمي السابع لطالب وطالبات جامعة جازان.
 -1االشتراك في االشراف على بحث في الملتقى االعلمي الثامن لطالب وطالبات جامعة جازان.
 -0االشتراك في االشراف على بحث في الملتقى العلمي التاسع لطالب وطالبات جامعة جازان

المؤتمرات وورش العمل العلمية:
-1
-2
-3
-2
-6

حضور دورة مبادرة قدرتك (تطوير القدرات البحثية بالمملكة) التى أطلقتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.بجامعة جازان
2112/11/26م.
حضور المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي في دورته الرابعة في الرياض  1232/1/1الى .1232/1/9
حضور الملتقى الخاص بالمؤتمر العلمي الخامس للطالب بجامعة جازان  1236/2/ 11-13هـ.
حضور المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته الخامسة الرياض 1236/1/11-16هـ الموافق
 2112/2/11 -16م.
حضور المؤتمر العلمي الخامس والمقام بمدينة الرياض خالل الفترة 1236/1/21هـ الى 1236/0/2هـ.
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حضورفعاليات الملتقى العلمي السادس لطالب وطالبات جامعة جازان  1230/1231هـ.
حضورفعاليات الملتقى العلمي السابع لطالب وطالبات جامعة جازان  1230/0/ 0-6هـ.
حضورفعاليات الملتقى العلمي الثامن لطالب وطالبات جامعة جازان 1239/11/ 2- 11/31هـ.
حضور محاضرات البرنامج التدريبي للملتقى العلمي الطالبي التاسع 2111/11/3م

المشاريع البحثية:
 -1االشتراك في مشروع بحثي بدعم من عمادة البحث العلمي بجامعة جازان عام  2116بعنوان
The influence of piezoelectric effects on the propagation of Rayleigh surface waves in smart
materials”.
 -2االشتراك في مشروع بحثي بدعم من عمادة البحث العلمي بجامعة جازان عام  2111بعنوان
“Mathematical modeling for studying effect of the initial stress on the dispersion relation of SH
wave propagation in semiconductor and piezoelectric materials”.

المؤتمرات-ورش العمل في مجال التعليم والتعلم:
 -1حضور دورة تدريبية بعنوان التعليم االلكتروني وأدواته في جامعة جازان عام  1231-1231هـ.
 -2حضور دورة تدريبية بعنوان نظام جسور إلدارة التعلم( )LMSفي جامعة جازان عام  1231-1231هـ.
 -3حضور ندوة التعليم الجامعي في عصر المعلوماتية "التحديات والتطلعات" جامعة طيبة خالل الفترة  1232/1/ 29-20هـ.
 -2تنفيذ ورشة تدريبية للطالبات المتأهالت في مشروع االولمبياد العلوم والرياضيات  1230/2/11هـ.
 -6حضور دورة تدربية على برنامج جامب في معمل التعليم االلكتروني بالمجمع االكاديمي 1بتاريخ 1231/12/23هـ.
 -1حضور محاضرة بعنوان "طرق التقويم واالختبارات " للدكتور اسامة هنداوي بكلية العلوم شطر الطالبات بتاريخ
1231/1/9هـ.
 -0حضور ورشة عمل بعنوان" التدريس بالكفاءات " بقاعة السيمنار بكلية العلوم شطر الطالبات بتاريخ 1231/6/2هـ.
 -1االشتراك في تنفيذ دورة كفاءات المعلمات لطالبات قسم الرياضيات بكلية العلوم جامعة جازان بالمجمع االكاديمي 1في الفترة
 1239/2/11الى 1239/3/19هـ.
 -9االشتراك في تنفيذ دورة كفاءات المعلمات لطالبات قسم الرياضيات بكلية العلوم جامعة جازان بالمجمع االكاديمي 1في الفترة
 1239/2/21الى 1239/3/19هـ.
-11

أنشطة في مجال الجودة (مؤتمرات – ورش عمل – لجان):
 -1حضور ورشة عمل الجدول الدراسي اليات ومرئيات ومقترحات بعمادة القبول والتسجيل بصبيا 1232/1/13 .الى
.1232/1/12
 -2حضور ورشة عمل "تنفيذ بحوث الجودة" عمادة التطوير األكاديمي .1232/0/6
 -3حضور ورشة عمل في التطوير األكاديمي الدراسة الذاتية 1231/3/2هـ.
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 -2حضورالملتقى الثاني لألبداع وريادة االعمال بجامعة جازان 1230/2/21هـ.
 -6حضور ورشة عمل بعنوان "كيفية كتابة تقرير الدراسة الذاتية " المقامة في قاعة السيمنار بكلية العلوم شطر الطالبات بتاريخ
1230/2/1هـ.
 -1اعداد وتنفيذ ورشة عمل بعنوان "مصفوفة المقرر وقياس مخرجات التعلم " باالشتراك مع د/عائشة زكري ود/هالة محمود بقسم
الرياضيات 1231/0/1هـ.
 -0حضور ورشة عمل بعنوان "طريقة كتابة الكورس ريبورت " بقسم الرياضيات .1239/2/3
 -1حضور ورشة عمل بعنوان ""Program Accreditation Process: Step by step
عمادة التطوير األكاديمى األحد واإلثنين 2111/11/1-0م الموافق 1221/1/21-20هـ

عضـويــة اللجــــان:
 -1مسئولة جداول قسم الرياضيات بكلية العلوم جامعة جازان من العام  1229الى العام 1239هـ.
 -2عضو لجنه سير االختبارات بقسم الرياضيات من العام  1231الى العام 1239هـ.
 -3مسئولة المعيار السادس (مصادر التعلم) في الجودة بقسم الرياضيات بكلية العلوم جامعة جازان من العام  1232الى العام
1239هـ.
 -2عضو مجلس قسم الرياضيات – كلية العلوم من العام  1230الى االن.
 -6عضو لجنة معايير الدراسة الذاتية بجامعة جازان للعام .1231
 -1عضو لجنة الخريجات بقسم الرياضيات – كلية العلوم .1239
 -0رئيسة وحدة تنمية الموارد البشرية بكلية التصميم والعمارة للعام .1221
 -1نائبة بلجنة المراجعة الداخلية لالعتماد البرامجى لبرنامج التصميم الداخلى بكلية التصميم والعمارة .1221
 -9رئيسة لجنة المراجعة الداخلية لملفات الدراسة الذاتية لبرنامج التصميم الداخلي بكلية التصميم والعمارة .1221
 -11نائبة بلجنة المراجعة والتدقيق لملفات التأهل لالعتماد برنامج التصميم الداخلي بكلية التصميم والعمارة .1221
 -11عضو لجنة تطوير الخطط والمناهج بكلية التصميم والعمارة .1221
 -12عضو لجنة الحقيق والتأديب بكلية التصميم والعمارة .1221
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