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2021سيرة ذاتية مختصرة د فايزة الفايز    

الذاتية السيرة   

ز الدكتورة/ فائزة بنت محمد بن ناصر الفائ  

 :البيانات الشخصية

 االسم: فائزة بنت محمد بن ناصر الفائز 

 الجنسية: سعودية 

 .الرتبة العلمية: أستاذ مشارك الرياضيات التطبيقية

.  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنمن   

( 00966503450274جوال )  . 

:البريد االلكتروني : 

 fmalfaiz@pnu.edu.sa 

 :المناصب اإلدارية

 

  للدعم االكاديمي والخدمات الطالبية من جامعة نورة وكيلة  -

هـ لمدة ثالث اعوام 25/11/1437  . 

مستشارة معالي مديرة الجامعة للدعم االكاديمي والخدمات الطالبية من  -

هـ24/11/1437هـ إلى 20/3/1437 . 

هـ1434-هـ   1432عميدة كلية اإلدارة واألعمال  - . 

هـ1430-هـ 1428عميدة القبول التسجيل بجامعة الرياض للبنات  - . 

مديرة شؤون الطالبات المنتسبات بعمادة شؤون الطالبات بجامعة الرياض  -

هـ1428 -هـ 1427للبنات   

  -هـ 1421األقسام العلمية  –رئيسة لقسم الرياضيات بكلية التربية للبنات  -

هـ1423 . 

 :المؤهالت العلمية

أستاذ مشارك الرياضيات التطبيقية )ميكانيكا الموائع( قسم العلوم  ▪

هـ وأول  1435الرياضية/ كلية العلوم/ جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن/ 



[Type text] 
2021سيرة ذاتية مختصرة د فايزة الفايز    

 . سعودية تنال هذه الدرجة في هذا التخصص

ة )ميكانيكا الموائع( قسم العلوم أستاذ مساعد الرياضيات التطبيقي ▪

هـ، 1420الرياضية/ كلية العلوم/جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن/ 

 :عنوان بحث الدكتوراه

 .(التحليل التقاربي والحل العددي للتدفق ثالثي الطبقات في وجود ملوثات)

(Asymptotic analysis and numerical solution of triple deck 

flow in the presence of contaminants.) 

تخصص دقيق: رياضيات تطبيقية )ديناميكا الغازات  / ماجستير  ▪

هـ، عنوان  1409كلية التربية لألقسام العلمية/  -قسم الرياضيات والطيران(/

 :بحث الماجستير

دراسة نظرية على الموجات الصدمية لغاز مغبر لبيان تأثير معامل التوصيل  

الصدمةالحراري على مقدمة  . 

(Theoretical study on the shock waves in dusty gases to 

investigate the influence of heat –conductivity on the shock 

profile) 

بكالوريوس قسم رياضيات وتربية/تخصص: رياضيات عام/ كلية العلوم/   ▪

1405جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن/   

اث العلمية المنشورة في مجالت علميةمحكمة لها العديدمن األبح •  

 .ونالت جوائز على بعضها

ً  العديدشاركت وحضرت  • من المؤتمرات والدورات العلمية محلياً ودوليا . 

.      يد من اللجان الداخلية والخارجيةالعدوعضوية كلفت برئاسة   

 


