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المؤهلت العلمية
السنة  ,المؤهل  ,المؤسسة  ,عنوان الرسالة

2007

الدكتوراة,جامعة الزقازيق-جمهورية مصر العربية
)حلول نظام ديناميكي لخطي لهتزازات محرك بالمحامل المغناطيسية(

1994

,Imperial College, University of London, UKالماجستير
)(Numerical Study of 2-D Navier-Stokes Equations in the Vorticity-Velocity Formulation

1992

البكالوريوس,جامعة الزقازيق-جمهورية مصر العربية
)الرياضيات(

السجل الوظيفي
من تاريخ  -الى تاريخ  ,الوظيفة  ,المؤسسة
حتى الن 2017 ,

أستاذ دكتور ,جامعة الزهر  -غزة

1995 ,2007

محاضر ,جامعة الزهر-غزة

2007 ,2012

أستاذ مساعد ,جامعة الزهر-غزة

2012 ,2017

أستاذ مشارك ,جامعة الزهر-غزة
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المهام الدارية
البداية  -النهاية  ,المهمة  ,المستوى
حتى الن 2018 ,

عميد كلية العلوم ,الجامعة

2018 ,2018

عميد القبول والتسجيل ,الجامعة

2011 ,2011

عضو لجنة المنح والمساعدات الطلبية ,الجامعة

2010 ,2011

عضو لجنة الضبط  -عمادة شئون الطلبة ,الجامعة

2010 ,2011

نائب عميد كلية العلوم ,الكلية

2007 ,2009

رئيس قسم الرياضيات ,القسم

الهتمامات البحثية
اهتمام

, Nonlinear Dynamics and Stability
منشورات مختارة

الشراف
الدرجة  ,المرشحين  ,الرسالة  ,الجلسة  ,السنة

منجزة

 , , ,ماجستير ,حاتم حمتو
 , , ,ماجستير ,نورا سالم
 , , ,ماجستير ,موسى الشاويش
 ,ماجستير ,حلمي السلطان ,الحلول التحليلية والعددية لمعادلت تفاضلية غير خطية 2012,
 ,ماجستير ,جهاد أبوفول ,دراسة اهتزازات نظام ديناميكي غيرخطي تحت تاثير قوى مختلفة 2012,

التقييم
الوصف  ,التقييم  ,السنة

ممتحن أطروحة ماجستير/دكتوراة

محكم داخلي /خارجي لعدد من رسائل الماجستير في الرياضيات التطبيقية بالجامعة وخارجها 2013,

محكم بحث  /كتاب

محكم أبحاث لعدد من المجلت العلمية العالمية 2007,

التدريس
المستوى  ,اسم المادة
البكالوريوس

* تفاضل وتكامل 3 ,2 ,1
* .معادلت تفاضلية عادية
* .تحليل عددي
* .جبر خطي
* .إحصاء حيوي
* .مقدمة في الحاسب اللي
*  .لغة برمجة -فورتران 77
* .مقدمة في الحصاء
* .تحليل متجهات

الدورات التدريبية
السنة  ,اسم المادة  ,المكان  ,المؤسسة  ,الفترة

, 2009مشروع التقييم الذاتي والتخطيط الستراتيجي ,غزة ,جامعة الزهر  26 - 24,مارس
جمهورية مصر العربية ,جامعة الزقازيق ,فبراير  -مارس, 2005 (Dos - Windows - Word) ,مقدمة في الحاسب اللي
جمهورية مصر العربية ,جامعة الزقازيق ,ابريل, 2005 SPSS ,البرنامج الحصائي وتطبيقاته
, 1993لغة برمجة فورتران ,المملكة المتحدة ,كلية امبر-لندن ,سبتمبر 1993
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