السيرة الذاتية
لألستاذ الدكتور سمير سعد
قسم الرياضيات/كلية العلوم /جامعة حلب
أوال -البيانات الشخصية والحالة االجتماعية :
 :سمير سعد
االسم والنسبة
مكان وتاريخ الوالدة  :مرمريتا 12آذار 1944
 :ذكر
الجنس
 :متزوج
الحالة االجتماعية
 :اثنان
عدد األوالد
 :أمل
اسم الزوجة
 :عربية سورية
جنسية الزوجة
المؤهل العلمي للزوجة  :دكتوراه دولة في االقتصاد-
أستاذة في كلية االقتصاد بجامعة حلب
وعملها
 :سورية -حلب/السريان الجديدة/شارع فتحي إنطاكي /بناية رقم  / 16طابق ثاني
العنوان الدائم
هاااااااات  /021- 2276358فااااااااكس / 021- 2279654موبايااااااال0955455035:
العنوان االلكتروني samirsaaddr@gmail.com :

ثانيا -بيانات الدرجة العلمية:
الشهادة :

بكالوريوس

جيد
التقدير :
التخصص العام :رياضيات
التخصص الدقيق :رياضيات
عربي
لغة الدراسة:
دمشق /سورية
الجامعة:
أيلول1965/
تاريخ المنح :
 أعلى درجة علمية
 دورات بحثية

دكتوراه حلقة ثالثة

دبلوم
جيد بكفاية
رياضيات بحتة
جبر وتحليل
فرنسي
بواتييه/فرنسا
حزيران1974/

جيد جدا
جبر
جبر ليLie
فرنسي
بواتييه/فرنسا
حزيران1976 /

دكتوراه دولة
ممتاز
جبر
جبر ليLie
فرنسي
بواتييه/فرنسا
حزيران1978/

 :دكتوراه دولة من فرنسا
 :سنة بحث علمي  -جامعة باريس  /6فرنسا ـ عام 1987-1986
أربعة أشهر بحث علمي ـ جامعة باريس / 6فرنسا عام 2003

ثالثا  -اللغات التي يجيدها :
 العربية  :قراءة -كتابة -محادثة /بشكل ممتاز .
 الفرنسية  :قراءة -كتابة -محادثة /بشكل ممتاز .
 االنكليزية  :قراءة -كتابة -محادثة /بشكل جيد جدا .
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رابعا  -الخبرة الوظيفية :
 درّس في جامعة حلب من  1972إلى . 2007
 استلم مناصب إدارية علمية في جامعة حلب .
خامسا  -الكتب والمؤلفات :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

كتاب المدخل الى الجبر الحديث (الجبر  )1لطالب السنة األولى بكلية العلوم  .منشورات
جامعة حلب . 1981
كتاب المدخل إلى الجبر الخطي (الجبر  ) 2لطالب السنة األولى بكلية العلوم  .منشورات جامعة حلب . 1982
كتاب الرياضيات العامة(] )1الجبر[ لطالب السنة األولى في كلية الهندسة الكهربائية .منشورات جامعة حلب
. 1983
كتاب الرياضيات لطالب السنة األولى علوم طبيعية بكلية العلوم  .منشورات جامعة حلب .1981
كتاب الهندسة التفاضلية لطالب السنة الرابعة رياضيات بكلية العلوم  .منشورات جامعة حلب . 1985
كتاب جبر( ] )4الجبر الخطي[ لطالب السنتين الثانية والثالثة بكلية العلوم  .منشورات جامعة حلب .1996
كتاب الرياضيات لطالب السنة األولى في كلية الصيدلة بجامعة حلب  .منشورات جامعة حلب .1996
كتاب البنى الجبرية ( )1لطالب السنة الثانية رياضيات .منشورات جامعة حلب 2004

سادسا  -األبحاث:
ألّ

في مجال الرياضيات أكثر من  55بحث متنوع .

سابعا  -اإلشراف :
1ـ اإلشراف على العديد من حلقات البحث في دبلوم الجبر .
2ـ اإلشراف على رسالة ماجستير في مجال الهندسة التفاضلية وقد تم الدفاع عنها عام . 1996
3ـ اإلشراف على رسالة ماجستير في مجال الجبر وقد تم الدفاع عنها عام .1998
4ـ اإلشراف على رسالة دكتوراه في مجال الهندسة التفاضلية وقد تم الدفاع عنها عام . 2001
5ـ اإلشراف على رسالة ماجستير في مجال الجبر وقد تم الدفاع عنها عام . 2005
6ـ اإلشراف على رسالة ماجستير في مجال الجبر (تدريج الحلقات) ,وقد تم الدفاع عنها عام .2008

ثامنا  -المؤتمرات والندوات :
 -1مؤتمر الرياضيات والحاسوب المنعقد في تونس عام  1984وألقيت فيه محاضرة .
 - 2مؤتمر الرياضيات المنعقد في فرنسا(باريس) عام .1987
 - 3أسبوع العلم السادس والثالثون المنعقد في دمشق عام 1987وألقيت فيه بحثا.
 - 4مؤتمر الرياضيات الرابع األردني المنعقد في األردن(اربد)عام 1998وألقيت فيه بحثا.
 - 5مؤتمر العلوم المنعقد في القاهرة عام  2001وألقيت فيه بحثا .
 -6المشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات وأسابيع علم محلية .
7ـ المشاركة في العديد من اللجان اإلدارية ولجان شؤون الطالب .
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تاسعا  -الموضوعات المتخصصة التي يمكن العمل أو تقديم االستشارات فيها:
 -1التدريس الجامعي والبحث العلمي حسب الخبرة الوظيفية .
 -2تحكيم أبحاث واإلشراف على مجلة علمية وتقديم االستشارات .
 -3القيام بأعمال إدارية وعلمية .

األستاذ الدكتور
سمير سعد
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