مدير الجامعة األسبق
االســــــــــــــــــــــم  :عبدهللا بن محمد عبدهللا الراشد
التخصص الدقيق  :التحليل الرياضي ( المركب  ،الدالي ) ونظرية المقياس
الرتـبــة العـلميــة  :الدكتوراه ( رتبة أستاذ )
رسالة الماجستير ”An Introduction to Conditional Expectation and Martingales“ :
رسالة الدكتـوراه "Approximation in Probability Spaces -¥ L " :
أستاذ  -قسم الرياضيات  -جامعة الملك سعود 1410 ،هـ.
أستاذ مشارك  -قسم الرياضيات  -جامعة الملك سعود1405 ،هـ 1410 -هـ.
أستاذ مساعد  -قسم الرياضيات  -جامعة الملك سعود1401 ،هـ 1405 -هـ.
مبتعث لتحضير الماجستير والدكتوراة في جامعة كلورادو الحكومية  -الواليات المتحدة األمريكية 1396 ،هـ  1401 -هـ
معيد  -قسم الرياضيات  -جامعة الملك سعود  ،صفر 1396هـ  -شعبان 1396هـ

المناصب اإلدارية
مدير جامعة الملك خالدفي الفترة من ربيع أول 1420هـ حتى رجب 1433هـ.
وكيل وزارة التعليم العالي ،ذو الحجة  1414هـ الى صفر 1420هـ.
عميد كلية الدراسات العليا  -جامعة الملك سعود  ،ربيع ثان 1413هـ  -ذوالقعدة4141هـ.
وكيل كلية الدراسات العليا  -جامعة الملك سعود  ،صفر 1408هـ  -ربيع أول 1413هـ.
رئيس قسم رئيس قسم الرياضيات  -جامعة الملك سعود  ،ذو القعدة القعدة 1405هـ  -ذو القعدة 1407هـ.
مدير مركز البحوث  -مركز البحوث  -كلية العلوم  -العلوم  -جامعة الملك سعود  ،صفر 1405هـ  -محرم  1406هـ

عضوية الجامعات العمومية
بعض النشاطات األكاديمية وعضوية الجمعيات العلمية :
مراجع للمراجع الرياضية.
عضو جمعية الرياضيات األمريكية.
عضو االتحاد األمريكي للرياضيات.
عضو الجمعية الرياضية اللندنية.
عضو أكاديمية نيويورك للعلوم.

عضو مشارك في المركز العالمي للفيزياء النظرية للفترة من  1986م  1991-م.
عضو لجنة االختيار لجائزة الملك فيصل العالمية في العلوم  1412 ،هـ
رئيس لجنة التقويم الذاتي بكلية العلوم  1412 ،هـ  1413 -هـ.
عضو لجنة دراسة كتب الرياضيات للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة  -وزارة المعارف  1401 ،هـ 1403 -هـ.
عضو األسرة الوطنية للرياضيات  -وزارة المعارف  1403 ،هـ  - 1407 -هـ
عضو لجنة تقويم الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس باألقسام العلمية بكليات البنات 1409 ،هـ.
عضو مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من عام 1425هـ وحتى اآلن.
اإلشراف على طالب الماجستير بالقسم:
 محمد العقال  ،حيث أنجز الرسالة عام 4141هـ بعنوان  “ :دراسةبعض الخواص المترية والتويولوجية المعينة للفضاءات المترية ".محمد العقال  ،حيث أنجز الرسالة عام 4141هـ بعنوان “ :
دراسة بعض الخواص المترية والتويولوجية المعينة للفضاءات المترية ".
 محمود العباس  ،حيث أنجز الرسالة عام 4141هـ بعنوان :“ التعامد في الفضاءات الخطية القياسية ومقدمة في فضاءات الضرب الداخلية
الجزئية الناقصة من المرتبة " R.P
 بالل البسيط  ،حيث أنجز الرسالة عام 4141هـ بعنوان  " :تعميمات للدوال المتصلة " .تحكيم رسائل الماجستير والدكتوراة :الماجستير والدكتوراة:
تمت المشاركة في تحكيم عدد من رسائل الماجستير والدكتوراة في مجال التحليل الرياضي .في تحكيم
عدد من رسائل الماجستير والدكتوراة في مجال التحليل الرياضي .
القيام باتصال علمي القيام باتصال علمي في كل كل من:
-

جامعة ستانفورد ( أمريكا )  ،صيف 4141هـ.

-

جامعة الفال ( كندا ) صيف 4141هـ  ،وصيف 4141ه.

-

معهد برنستون للدراسات المتقدمة ( أمريكا )  ،صيف 4141هـ .

-

جامعة أوبساال ( السويد )  ،صيف 4141هـ .

-

جامعة شتوت قارت ( ألمانيا )  ،صيف 4141هـ .

-

جامعة كولورادو الحكومية ( أمريكا )  ،صيف 4144هـ .

-

جامعة ساوث هامبتن ( بريطانيا ) صيف 4144هـ.

-

جامعة بادربورن ( ألمانيا )  ،صيف 4141هـ .

إلقاء عدة محاضرات تخصصية في  :القسم وكل من جامعات الملك فهد للبترول والمعادن  ،الكويت  ،الفال
 ،ستانفورد  ،برنستون ،

أوبساال  ،شتوت قارت.
متعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (1405هـ - 1407هـ).
مقرر اللجنة التحضيرية للندوة األولى والثانية للدراسات العليا (1408هـ - 1409هـ) .

المؤتمرات والندوات العلمية
الحضور والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية :
اللقاء ) (785للجمعية األمريكية للرياضيات  ،رينو  ،أبريل 1981م.
المؤتمر العالمي الثاني في الرياضيات لخدمة اإلنسان  ،الس بالماس ( أسبانيا )  ،يونية 1982م.
المؤتمر العالمي األول للرياضيات في منطقة الخليج العربي  ،الرياض  ،أكتوبر 1982م.
الندوة البريطانية الخامسة والثالثون للرياضيات  ،أبردين ( المملكة المتحدة )  ،أبريل 1983م.
اللقاء الصيفي السابع والثمانون للجمعية األمريكية للرياضيات  ،ألباني  ،أغسطس 1983م.
الندوة البريطانية السادسة والثالثون للرياضيات  ،بريستول ( بريطانيا )  ،ابريل 1984م.
المؤتمر العالمي للرياضيين  ،بيركلي ( الواليات المتحدة األمريكية)  ،أغسطس 1986م.
مؤتمر الجمعية األمريكية للرياضيات ( بمناسبة مرور مائة عام على إنشائها )  ،بروقيدنس ( الواليات المتحدة األمريكية ) ،
أغسطس 1988م.
اللقاء الصيفي ) (850للجمعية األمريكية للرياضيات  ،بولدر ( الواليات المتحدة األمريكية ) أغسطس 1989م.

التدريس
درست منذ تعييني بكلية العلوم  -جامعة الملك سعود عام 1041/1041هـ  ،وحتى اآلن المقررات التالية :
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حساب التفاضل والتكامل -1-
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ريض

حساب التفاضل والتكامل لطلبة العلوم الصحية.
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حساب التفاضل والتكامل -2-
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حساب التفاضل والتكامل -3-
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مقدمة في التحليل الحقيقي.
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التحليل الحقيقي -2-
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نظرية المقياس والتكامل.
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التحليل الذاتي.

.مشروع بحث
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- نظرية التقريب – دراسات عليا

ريض

554

- التحليل الرياضي – دراسات عليا
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- التحليل المركب – دراسات عليا
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- مواضيع مختارة في التحليل – دراسات عليا
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- التحليل الداللي – دراسات عليا
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.رسالة ماجستير
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: التأليف والترجمة: ثانيا ا
A.M. Al-Rashed, H. Hamedah, and T. Ghazal, “ Integral Calculus”, (in Arabic) , King Saud
University, Saudi Arabia.
A.M. Al-Rashed, and J.A. Siddiqi, “ Real Analysis : An Introduction , ( in English).
A.M. Al-Rashed , “ Measure Theory and Integration “, under preparation.
Translated into Arabic ( in collaboration with Dr. S. Al- Guwaiz) the following book: “ A
Primer of Real Functions “ , by R.P.

Boas.By designation of the General Directorate of Health Institutes ( Ministry of Health ), The
following books have been
co- authored.
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Textbook, (two parts), 1988.
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books have been
co-authored.
A.M. Al-Rashed in collaboration with some colleagues in the Department of Mathematics (
King Saud University ),
Mathematics : for High School , First Course”, Student Textbook (two parts), 1988.
A.M. Al-Rashed in collaboration with some colleagues in the Department of Mathematics (
King Saud University ),
Mathematics : for High School , First Course” , Teacher Instructional Manual, 1988 .

