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البيانات الشخصية:
اإلسم  :مالك عبدالرحمن زين العابدين
تاريخ الميالد 2591/21/3 :م
الجنسية  :سوري
الحالة اإلجتماعية  :متزوج
رقم الموبايل 5951211152 :
البريد اإللكتروني mzainalabdeen@ksu.edu.sa :

malekz83@gmail.com

المؤهالت:


بكالوريوس رياضيات _كلية العلوم_ جامعة تشرين _ الالذقيه/سوريا عام  2515م بتقدير جيد جداً .

 دبلوم دراسات عليا ( )DEAفي الرياضيات التطبيقيه  ،كلية العلوم_جامعة تشرين _ الالذقيه /سوريا
عام  2512م بتقدير جيد جداً .
 2513_2512 م ماجستير " رياضيات تطبيقيه"  ،كلية العلوم _جامعة حلب  /سوريا .
الخبرات التعليمية :


منذ 2153هـ ولغاية اآلن ) ،مسمى الوظيفة  :م  .باحث  ،المرتبة  :أستاذ مساعد ) بقسم الرياضيات _
كلية العلوم _ جامعة الملك سعود  ،الرياض _ المملكة العربية السعودية .




 2513_2512م معيد مكلف بكلية العلوم _ جامعة حلب _ حلب  /سوريا .
 2512_2515م معيد مكلف بكلية العلوم _ جامعة تشرين _ الالذقيه  /سوريا .

المقررات التي شاركت في تدريسها في جامعة الملك سعود :
الخطه القديمة:
 252ريض  251 ,ريض  253 ,ريض  251 ,ريض  259 ,ريض  251 ,ريض ,
 251ريض  255 ,ريض  232 ,ريض  292 ,ريض  155 ,ريض  152 ,ريض ,
 151ريض  153 ,ريض  151 ,ريض  111 ,ريض  111 ,ريض  193 ,ريض ,
 191ريض  111 ,ريض  321 ,ريض  113 ,ريض  191 ,ريض .
الخطة الجديدة:
باإلضافة للمقررات المذكورة أعاله :
119ريض  115,ريض  111 ,ريض  391 ,ريض  311 ,ريض  119 ,ريض  111 ,ريض .

الخبرات اإلدارية:
عضوية لجان بالقسم:


















أمين سر المجلس اإلستشاري لقسم الرياضيات منذ 2135هـ .
عضو لجنة الجداول الدراسية .
مقرر لجنة الجداول الدراسية ( لشعب التمارين ) .
عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي .
عضو لجنة االمتحانات .
عضو لجنة التسجيل .
عضو لجنة المعيدين والمبتعثين .
عضو لجنة الدراسات العليا .
مقرر لجنة األرشفة اإللكترونية بالقسم  2131 – 2135هـ .
عضو لجنة األنشطة والمعارض .
عضو لجنة األجهزة والمعامل .
مشرف على مكتب رئيس القسم في الفترة من 2159هـ 2111 -هـ .
عضو لجنة العبء التدريسي .
عضو لجنة االختبارات البديلة .
عضو لجنة االعتماد األكاديمي .
عضو لجنة إعداد التقرير السنوي منذ  2151و لغاية 2133هـ
عضو في عدة لجان فرعية .
عضوية لجان بالكلية :








عضو لجنة االمتحانات .
عضو وحدة شؤون الطالب بالكلية.
عضو اللجنة التحضيرية للمعرض الدائم للكلية 2131هـ .
عضو لجنة المقررات الخدمية .
عضو اللجنة التحضيرية لمعرض استكشاف العلوم  2135/2131هـ المصاحب لفعاليات
ملتقى عمداء كليات العلوم بالمملكة .
عضو لجنة اإلشراف على سير عمل الفصل الصيفي 2131/2131هـ .




عضو اللجنة التحضيرية لمعرض الظواهر العلمية بكلية العلوم من  2121 – 2125هـ .
عضو لجنة اإلشراف على إنتقال الكلية من المبنى القديم للجامعة بالملز إلى المباني الحاليه
للجامعة عام  2151هـ .

نشاطات في خدمة الجامعة والمجتمع:










مشرف على معرض جامعة الملك سعود ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية عام
2121هـ .
عضو برنامج مجتمع المعرفة ،التابع لوكالة الجامعة للتبادل المعرفي ونقل التقنية  KETTمن
 2115/22/9هـ ولغاية  2132/1/29هـ .
عضو وحدة التقارير والجودة  ،التابعة لوكالة الجامعة للتبادل المعرفي ونقل التقنية  KETTمن
 2111/22/29هـ ولغاية  2115/22/21هـ .
عضو وحدة المراجعة والتدقيق ،التابعة لوكالة الجامعة للتبادل المعرفي ونقل التقنية  KETTمن
 2111/22/29هـ ولغاية  2132/1/29هـ .
عضو الجمعية السعودية للعلوم الرياضية  ،منذ إنشائها .
عضو اللجان التحضيرية لجميع مؤتمرات و ندوات ولقاءات الجمعية السعودية للعلوم الرياضية المنعقدة
في رحاب جامعة الملك سعود .
المشاركة في ورشة عمل " التحليل الرباعي  SWOTللخطة اإلستراتيجية لكلية العلوم " المنعقدة في
رحاب جامعة الملك سعود بتاريخ  2132/9/11هـ الموافق  1525 /9/1م .
المشاركة في " الملتقى السنوي األول للرياضيات لجامعة الملك سعود " المعقد في رحاب جامعة الملك
سعود من  1555/21/21_21م .
عضو اللجنة التحضيرية للقاء العلمي الرابع للجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود ،
2131/1/ 25-21هـ ( مركز الملك فهد الثقافي بالرياض ) .

الدراسات والمقاالت والمؤلفات :
دراسات :
قمت بعمل  1دراسات حقلية ( تحليلية احصائية ) الستمارة اآلراء والممارسات الشخصية  ,لكل من :






طالب السنة التحضيرية
طالب كلية الحاسب اآللي والمعلومات
طالب كلية الهندسة ( المستوى الثالث)
طالب كلية الهندسة ( السنة األخيرة )
وذلك ضمن نشاط دراسات برنامج مجتمع المعرفة التابع لوكالة الجامعة للتبادل
المعرفي ونقل التقنية  _ KETTالفصل الدراسي األول  2135 /2115هـ .

مقاالت :
 تم نشر عدد  23مقالة عن مجتمع المعرفة  ,في صحيفة رسالة الجامعة التي تصدرها جامعة
الملك سعود اسبوعيا  ,كما هو موضح في الجدول التالي :

عنوان المقالة
التوعية والتحفيز والشراكة والبحوث :أربعة محاور
يقوم عليها برنامج مجتمع المعرفة ( تقرير )
مجتمع المعرفة
التعريف بمجتمع المعرفة واالقتصاد المبني على المعرفة
(دورة المعرفة ومجتمع المعرفة )
التعريف بمجتمع المعرفة واالقتصاد المبني على المعرفة
(منظومة مجتمع المعرفة )
التعريف بمجتمع المعرفة واالقتصاد المبني على المعرفة
(المعاييرالدولية لالقتصاد المبني على المعرفة)
التعريف بمجتمع المعرفة واالقتصاد المبني على المعرفة
(االقتصاد المبني على المعرفة )
منطلقات التحول إلى مجتمع المعرفة وبناء االقتصاد
المعرفي
(األسس االستراتيجية للسياسة الوطنية للعلوم والتقنية
)
منطلقات التحول إلى مجتمع المعرفة وبناء االقتصاد
المعرفي
(الخطة الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات)
منطلقات التحول إلى مجتمع المعرفة وبناء االقتصاد
المعرفي
( مشروع الخطة المستقبلية للتعليم العالي )
أبعاد بيئة العمل المعرفي()3-2

 1جمادى األولى 2135هـ _ العدد 512

أبعاد بيئة العمل المعرفي()3-1

 21جمادى األولى 2135هـ  -العدد 511

أبعاد بيئة العمل المعرفي()3-3

 12جمادى األولى 2135هـ  -العدد 513



تاريخ النشر _ العدد
 25جمادى اآلخرة 2115هـ  -العدد 591
 23محرم 2135هـ _ العدد 511
 27محرم 2135هـ _ العدد 968
 9صفر 2135هـ _ العدد 515
 21صفر  2135هـ _ العدد 515
 25صفر  2135هـ _ العدد 511
 3ربيع األول  2135هـ _ العدد 513

 25ربيع األول  2135هـ _ العدد 511
 21ربيع األول  2135هـ _ العدد 519

تم نشر مقالة بعنوان " كتاب الجبر والمقابلة للخوارزمي _ عرض وتحليل " في مجلة أفكار*
( العدد  , 1ذو القعده  2121هـ  ,مارس  2551م ) .
(* مجلة أفكار :هي رسالة دورية تصدر عن الجمعية السعوديه للعلوم الرياضية)

المؤلفات :

مذكرة تمارين للمقرر  292ريض ( الرياضيات المتقطعة ) لطالب كلية الحاسب اآللي و المعلومات.

المهارات :
الحاسب اآللي :
Windows , Ms office , Q basic , visual basic , Fortran77,
Latex , MATLAB programming,

