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 الشخص عبد رب الرضا باقر عدنان : االسم
 

 
 ) م ١٩٥٢, ٢٧آانون الّثاني / ینایر( هـ ١٣٧١ / ٤ / ٢٩ : الميالدتأریخ

 
 :شهادات التعليميةال

 ) هـ١٣٩٤(م ٤٧١٩ حزیران /جامعة بغداد، العراق، یونيو) ریاضيات(:  بكالریوس •
  المملكة والمعادن،  الظهران،بتروللل الملك فهد  جامعة،)ریاضيات (:ماجستير :  •

 ) هـ١٣٩٦(م ١٩٧٦حزیران /العربية السعودیة، یونيو
 آانون األول /، الوالیات المتحدة األمریكية، دیسمبرجامعة بتسبرغ ، )ریاضيات(دآتوراه : •

 ) هـ١٤٠٥ (١٩٨٤
 
 

 التوظيف
 .١٩٨٥،  منذ  والمعادنبترول الملك فهد  للجامعةأستاذ مساعد في :  بعد الدآتوراه·
 ١٩٨٣-١٩٧٧ المتحدة األمریكية الوالیات  -جامعة بتسبرغ  في محاضر:  قبل الدآتوراه·
  والمعادن،بترول الملك فهد  للجامعة في ١٩٧٦  خریفمن:  محاضر·
  والمعادن،بترول الملك فهد  للجامعة في ١٩٧٦أیلول / سبتمبر- ١٩٧٤حزیران /یونيو: معيد ·
 النشاطاتمسؤول عن (عضو مجلس إدارة مدرسة التاهذیيب الخاّصة : اعمال خدمة مجتمع ·

 )التربویة للمدرسة
 
 

 : دراسات عليا لجان إطروحةعضویة
 :كل من  لجان إطروحة لعضویةشارك في م ·
 العربية  المملكة،  والمعادن، ، الظهرانبترول الملك فهد  للجامعةفي  . حمد الّسيد تشودري، م·

 .السعودیة
 .السعودیة العربية  المملكةفي آلّية البنت، الدمام، . سرى الرویلي، ی الّسيدة·

 
 

 :علمية منشورات
 
 :عةوطبم
، )١٩٩١ (٩ ،للتوبولوجيا العامة  أسئلة وأجوبة مجلة ”�فراغاتل، تعميم آخر ٍٍ� فراغاتٍٍٍٍٍ“. ١
٧٩-٦١. 

1.  “Σ*-Spaces, another generalization of σ-Spaces” Questions and Answers 
in General Topology, 9(1991), 61-79. 



2.   
 ” أسئلة وأجوبة للتوبولوجيا العامة ، ١٠ k إبقاء إغالق وراثي غلق شبكة ٢s. “ فراغات مع 
.(١٩٩٢)، ١٢٧-١٣٥ 
“Spaces with  σ-hereditary closure-preserving closed k-network” 
Questions and Answers in General Topology, 10(1992), 127-135. 

•  
 

 ):مقّدم (أآمل
 . ” من نوع ألفا  فراغاتg  تمثيل دالة“

• “A  g-function characterization for  X-spaces”. 
 
 

 :مستمّر
 .” # ألفا فراغات  تمثيل“
 .” * ألفا فراغات  تمثيل“
 
 

 :و المؤتمرات الدراسية الحلقات
 

 :اتمؤتمربحوث مقدمة في 
a (“بيرآيلي، الوالیات المتحدة ٨٦- إم سيفي آي ” متریة الاغات فرالم خواص لبعض تعمي ،

 .١٩٨٦األمریكية 
a)  “Properties of some generalized metric spaces” at ICM-86, 

Berkeley, USA 1986. 
•  

b (  “فراغات ‘ � ” ١٩٩٠، آایوتو، اليابان، ٩٠-إآمفي. 
b)  “Σ*’-Spaces” at ICM-90, Kyoto, Japan, 1990. 

•  
c ( “مؤتمر تربوي  ” رحلة االبتدائية المریاضياتعمد في مت بشكل سائل خاطئةم مّیقدت- 

 ، السعودیة العربية المملكة الریاض،، ٩٧-)جسر(العلوم . الجمعية السعودیة للریاضيات
١٩٩٧. 

c)  “Introducing intentionally ill-posed Problems in School Mathematics” 
Educational Conference of Saudi Association for Math. Sciences SAMS-97, 
Riyadh, S.A., 1997. 

•  
d ( “ فراغاتل الالزمةشروط � فراغاتآي تكون   �السنوي العشرون التوبولوجيمؤتمر ”  

 .١٩٨٦ ، الوالیات المتحدة األمریكية لویزیانافي الفایت، 
d)  “Conditions under which  Σ#-Spaces are σ-Spaces” The Twentieth Annual 

Topology Conference in Lafayette, La., USA 1986. 



•  
)e “ عالقة بين فراغات   �راغات وف‘� ” ،مؤتمر الهندسة الالآمية الدولي في مصر
 ).١٩٩القاهرة، مصر، (

e)  “Relation between Σ*-Spaces and  Σ*’-Spaces” The 
International Topology Conference in Egypt, (Cairo, Egypt, 
1990). 

 
 

 الّثاني. الحلقات الدراسية
عّدة حلقات دراسية أعطت في جامعة الملك فهد  للبترول 

والمعادن ، وجامعة الملك عبد العزیز باإلضافة إلى جامعة 
 بتسبرغ.

 
 
 

  مشاریع البحوث الممولة و المدعومة:
 

- مشروعان آانا مدعومان من قبل لجنة البحوث في جامعة 
 الملك فهد  للبترول والمعادن و هما:

 
  ” لسنتين ١٩٩٠-٩٢.�) “ تحقيق حول  فراغات 

a)  “Investigation of   Σ#-Spaces” for two years 1990-92. 
•  

b ( “ ١٩٩٥-١٩٩٣لسنتان  ” # ألفا و ألفا فراغاتحولتحقيق. 
b)  “The investigation of   X#  and   X*-Spaces” for two years 

1993-1995. 
•  

 
 
 البریطاني والمعادن والمجلس بترول الملك فهد  لل جامعةم  من قبلودعم مشروع بحث -

  إبقاء� فضاءات من النوع التي تحتوي على شبكة مغلقة من نوع“، حول ١٩٩١للصيف 
 ”غالق وراثياإل

- A research project was supported jointly by KFUPM and the 
British Council for Summer 1991 , about “ �-hereditary closure-
preserving closed k-networks” 

•  
 
 :المحاضرات الریاضية العامة: الثالث •

  عدة مقاالت و محاضرات في مجال تعليم الریاضيات-



 : اقامة عدة دورات لتدریب معلمي المدارس االهلية في مجاالت مختلفة مثل-
 عليم الریاضياتاستخدام الوسائل التعليمية في ت ** 

 اثارة الدافعية لتعلم الریاضيات** 
 طرق التدریس الحدیثة**

 ةاإلداری خبراتال •
 
 )لجنة دائمة على مستوى الجامعة(  في لجنة القبول و التقویم األآادیمي عضو·
 : التالية)تابعة لقسم الریاضيات( رئيس اللجان ·

 
 بحوث و الندوال ,اختيار االساتذة المرشحين  , الدراسات العليا 

 
 ٣ إلى ٢على المتوسطة الـ) ١٩٨٥منذ هدیة ( التالية لعّدة سنوات اإلداریة فعل آالعضو على اللجان ·

 :بالّسنةلجان 
 

 الدراسية خریج، طالب جامعي، بحث، بحث، لجان النشر والحلقة التخطيط،
 
 
ضع ن أن آانتمهّمتنا ( للقسم ) الشاملأول لجنة الدارة االختبار( الدآتوراه اختبار رئيس لجنة ت عمل·

 ). اإلمتحاناالشراف الكامل على باإلضافة إلى  االختبارمعایير
 
 .” الریاضيات يلخریجعمل  فرص ایجاد “مؤقتة لجنة آرئيس ت عمل·

 
 .المواد الدراسية المتعلقة بحساب التفاضل و التكامل لمراجعة مؤقتة آعضو في عّدة لجان عملت ·

 
 العالقة والبرامج ذات والهندسة و نظریة الرسوم البيانية, وعة التوبولوجي  في مجم آعضوعملت ·

 
 . التحليلي مادة الدآتوراه الشامل فوتصحيح اختبار  في إعطاء ت شارآ·

 
 .السنوات ة للطالب الجامعيين لعدا أآادیميا آنت مستشار·

 
 

 التعليم
 
 :مواد و مقررات الدراسات العليا. ١
 

 ). والمعادنبترول الملك فهد  للجامعةفي  (١  العام ولوجيتوبال ٥٢١ ریاضيات
 )الدمامفي آلّية البنت في  (التحليل والقياس الریاضي نظریة

 
 



 :الفصول الجامعية. ٢
 

 توبولوجي مقدمة إلى ٤٢١ ریاضيات
  حساب التفاضل والتكامل المتقّدم الّثاني٤١١ ریاضيات
 األولّدم  التفاضل والتكامل المتقحساب ٣١١ ریاضيات
  جبر خطّي٢٨٠ ریاضيات
 مجموعات نظریة ٢٣٢ ریاضيات
  حساب التفاضل والتكامل الّثالث٢٠١ ریاضيات
  الّثانيوالتكامل حساب التفاضل ١٠٢ ریاضيات
  حساب التفاضل والتكامل آي١٠١ ریاضيات
  مثلثات جبر علم ریاضيات
  وعلم مثلثات٠٠١ جبر ریاضيات

 
 

 :العضویة
 
 : والمحترفةيةالعلم لجمعياتا

 
 AMS )أي إم إس(مریكية للریاضيات األجمعية ال) 
b (للعلوم الریاضية سعودیةالجمعية ال )جسر( 

 
 

 النشاطاتمسؤول عن (عضو مجلس إدارة مدرسة التهذیيب الخاّصة : اعمال خدمة مجتمع 
 )رساالتربویة للمد

 
 ) م١٩٩٢عام (ية المشارآة في اعداد دراسة الجدوى إلنشاء مدارس التهذیب االهل •

)  م١٩٩٨(المشارآة في دراسة جدوى توسعة مدارس التهذیب االهلية لتكون شرآة خدمات تعليمية 
  ریال١٨،٠٠٠،٠٠٠ذات رأسمال 

  لعدة سنوات–عضو و رئيس مجلس إدارة مدارس التهذیب األهلية 
 :مشارآات إجتماعية مختلفة •

,  حول الشباب والمراهقة–فة محاضرات عامة في عدة شؤون اجتماعية و فكریة مختل .١
 -_...قضایا أسریة مختلفة , األعالم وأثره على ثقافة المجتمع, العولمة 

مثل مشارآة جمعية سيهات الخيریة وجمعية القطيف الخيریة في : مشارآة مع جمعيات خيریة .٢
وآذلك , )لقاءات وندوات حول الموضوع(برنامج رعایة األیتام من النواحي الوجدانية و التربویة

 .برنامج تأهيل العاطلين عن العمل
لقاءات مع طالب المرحلة الثانویة بدعوة من بعض مدراء المدارس في إدارة التعليم لتعریفهم بالحياة  .٣

 . الجامعية ومتطلباتها
 


