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 اللغة اإلجنليزية                             اليت  جتيدهااللغات
اتريخ بداية التدريس 

 اجلامعي
 أستاذ مشارك الرتبة العلمية  ه1404

 

 املؤهالث العلميت 
 عنوان الرسالة  اتريخ احلصول عليها اسم اجلامعة املاحنة الدولة  التخصصالدرجـة 

انسكرىراِ 
حارَخ انجشَزة 

انعزبُت انقذَى 

انخشزَعاث فٍ جُىب غزب ِ 1418جايعت انًهك سعىد انسعىدَت 

انجشَزة حخً َهاَت حًُز 

انًاجضرٍر 

حارَخ انجشَزة 

انعزبُت انقذَى 

انىضع االقخصادٌ فٍ انجشَزة ِ 1409جايعت انًهك سعىد انسعىدَت 

انعزبُت يٍ انقزٌ انثانث قبم 

انًُالد وحخً انقزٌ انثانث 

انًُالدٌ 

انثكانىرٌىس 
 1403 جايعت انًهك سعىدانسعىدَت  حارَخ 

انرثراخ انىظٍفٍح   

انرارٌد  جهح انؼًم انًضًى انىظٍفً  

قسى /كهُت اِداب/جايعت انًهك سعىدوكُهت نقسى انخارَخ 

انخارَخ 

1419-1422 ِ

رئُست وحذة انجىدة 

واالعخًاد األكادًٍَ 

عهً يسخىي انكهُت 

 1430ِ-1427كهُت اِداب /جايعت انًهك سعىد

 1432ِ-1430كهُت اِداب /جايعت انًهك سعىدوكُهت كهُت اِداب 

قسى /كهُت اِداب/جايعت انًهك سعىدوكُهت نقسى انخارَخ 

انخارَخ 

 وحخً َهاَت انفصم األول يٍ انعاو 1434 -1433

 1434/1435انذراسٍ 

يًثهت قسى انخارَخ 

نهجىدة 

قسى /كهُت اِداب/جايعت انًهك سعىد

انخارَخ 

 وحخً َهاَت انفصم األول يٍ انعاو 1434 -1433

 1434/1435انذراسٍ 

 

ذثراخ انرسرٌضٍح نهًقرراخ  

 الكلية / اسم اجلامعة  املقررات اليت مت تدريسها م
 كلية اآلداب/جامعة امللك سعود   اتريخ اجلزيرة العربية القدًن141 1



 كلية اآلداب/جامعة امللك سعود   املدخل إىل علم التاريخ111 2
 كلية اآلداب/جامعة امللك سعود  اتريخ الدولة الساسانية 3
 كلية اآلداب/جامعة امللك سعود  اتريخ الدولة البيزنطية 4
 كلية اآلداب/جامعة امللك سعود نصوص اترخيية  5
 كلية اآلداب/جامعة امللك سعود اجلزيرة يف كتب   6
 كلية اآلداب/جامعة امللك سعود  ترخ حلقة حبث 411 7
 كلية اآلداب/جامعة امللك سعود  ترخ مهارات املؤرخ 399 8
 كلية اآلداب/جامعة امللك سعود رسالة قصرية  9

 كلية اآلداب/جامعة امللك سعود  ترخ موضوع خاص من اتريخ اجلزيرة العربية 535 10
 كلية اآلداب/جامعة امللك سعود  ترخ موضوع خاص من حضارة اجلزيرة العربية  537 11
 كلية اآلداب/جامعة امللك سعود  ترخ اتريخ الشرق األدىن القدًن 531 12
 كلية اآلداب/جامعة امللك سعود  ترخ دراسات يف احلضارات القدمية 629 13

 خرباث املنبصب العلميت واالداريت 
 التاريخ جهة العمل الوظيفة م
 1404 جامعة امللك سعود/قسم التاريخ معيد 1

 1409 جامعة امللك سعود/قسم التاريخ حماضرة 2
 1418 جامعة امللك سعود/قسم التاريخ أستاذ مساعد 3

 1433 جامعة امللك سعود/قسم التاريخ أستاذ مشارك 4

 اإلنتبج العلمي واملؤلفبث 
َىع االَخاج  انعُىاٌ و 

بحث عهًٍ، )

كخاب، أوراق 

 (عًم

سُت انُشز  اسى انًجهت 

 1990 انعصىر بحث زراصح ذحهٍهٍح نُقىط انؼقهح 1

انرطىر انرارٌرً فً يُطقح انقصٍى فً  2

يُشىر /ػصر يا قثم اإلصالو 

انرطىر انرارٌرً فً يُطقح  بحث

انقصٍى فً ػصر يا قثم 

 يُشىر/اإلصالو 

1428 

انىضغ االقرصازي فً انجزٌرج /كراب   3

انؼرتٍح يٍ انقرٌ انصانس قثم انًٍالز 

 وحرى انقرٌ انصانس انًٍالزي

 1412 انزَاض/ دار انشىاف كخاب

انرشرٌؼاخ فً جُىب غرب انجزٌرج انؼرتٍح  4

 حرى َهاٌح حًٍر

 1420 يكخبت انًهك فهذ كخاب

 2011ادوياحى بحث انكهساٍَىٌ وشرق انجزٌرج  5

صفارج ػًرو تٍ هُس نإليثراطىر جضرٍٍ  6

انصاًَ حضة رواٌح انًؤرخ انثٍزَطً 

 (Menander)يُُسار

كخاب َذوة انجشَزة  َحث 

وانُىَاٌ وبُشَطت 

1434 

يجهح كهٍح انضٍاحح بحث َضة إنى األو فً جُىب انجزٌرج انؼرتٍح  7

 واَشار

2013 

ػالقح انسونح انضاصاٍَح تاإلياراخ انؼرتٍح  8

فً جُىب وازي انرافسٌٍ وانهالل 

زُول يجهش انرؼاوٌ نسول بحث 

 انرهٍج ػثر انؼصىر

2014 



انرصٍة 

 2014 ازوياذىبحث انحانح انسٌٍُح فً َجراٌ  9

     ذحكٍى ػسز يٍ األتحاز 10

انًشاركح فً يشروع انسارج نررجًح  11

أيٍاَىس /انًصازر انكالصٍكٍح 

ياركهٍٍُىس  

ححج    بحث 

انخُفُذ 

 

 انًشاركح فً انرصائم انؼهًٍح  

  (إشراف ، يشرف يضاػس،  يُاقشح  )َىع انًشاركح ػُىاٌ انرصائم انؼهًٍح  و 

يُاقشح األيىيح وانطفىنح فً وازي انرافسٌٍ  1

يشرف يضاػس انصراع انسًٌُ فً جُىب انجزٌرج انؼرتٍح   2

إشراف انًراءج فً جُىب انجزٌرج انؼرتٍح   3

قثائم وصظ انجزٌرج انؼرتٍح فً انقرٍٍَ انرايش  4

وانضازس انًٍالزٌٍٍ 
إشراف 

انرُظًٍاخ انؼضكرٌح فً انىالٌح انؼرتٍح انروياٍَح  5

106-305 
يُاقشح 

انىاقغ االقرصازي وانصقافً نًُطقح شرق انجزٌرج  6

انؼرتٍح وانرهٍج وػالقاذها يغ تالز انرافسٌٍ وإٌراٌ 

فً انفررج يٍ انقرٌ انرايش قثم انًٍالز وحرى 

 انصانس انًٍالزي  

يُاقشح 

 
اجلىائز العلميت ، واملنح البحثيت ، وشهبداث التقذير 

 مصدرها اتريخ احلصول عليها املناسبة نوع اجلائزةم 
جايؼح انًهك صؼىز  1/3/1434َسوج انرؼهٍى انؼانً نهفراج شهازج  1

اَرهاء انؼًم كىكٍهح شهازج   2

نكهٍح اَزاب 

َهاٌح انؼاو انسراصً 

1433 

جايؼح انًهك صؼىز 

3     
4     

 
 

: اللجان التً اشتركت فٌها- و  

قتارٌخ االلتحا مسمى اللجنة نوع العضوٌة  
كلٌة اآلداب/لجنة مشاكل الطالبات  عضو  1420 
هـ1422 لجنة االستشارٌة فً كلٌة اآلداب عضو  
 1420- 1419 لجنة التمرٌر السنوي فً كلٌة اآلداب عضو
لجنة الدلٌل اإلداري واألكادٌمً لعضو هٌئة  عضو

مركز الطالبات علٌشة/التدرٌس  
هـ1425-1428  

مركز /لجنة التطوٌر والجودة ممثلة كلٌة اآلداب عضو
  الجامعٌة للبناتتالدارسا

هـ1427-1428  

كلٌة آلداب/لجنة تموٌم أعضاء هٌئة التدرٌس ممرر هـ1427-1428   



هـ1428/-19/4 لجنة التمرٌر السنوي فً المركز   
لجنة مشروع الملن عبدهللا بن العزٌز لتطوٌر  عضو

 التعلٌم،
 

هـ1427  

لجنة استمطاب أعضاء هٌئة التدرٌس غٌر  عضو
السعودٌٌن والباحثٌن والباحثات المتمٌزٌن من داخل 

 المملكة وخارجها

هـ2/1430 /16  

هـ1427/1428 لجنة التمرٌر السنوي فً كلٌة اآلداب ممررة  
طالبات/اللجنة االستشارٌة فً كلٌة اآلداب عضو هـ1430الفصل الثاني   
لسم التارٌخ/لجنة الجداول  عضو هـ1419-1428   
هـ23/4/1429 لجنة سٌر االمتحانات فً كلٌة اآلداب عضو  
هـ18/3/1429 لجنة الجداول فً كلٌة اآلداب عضو  
هـ1430الفصل الثاني  لجنة األٌزو فً كلٌة اآلداب عضو  
هـ1429/1430  فً كلٌة اآلدابةلجنة الخطة اإلستراتٌجً عضو  
 17/7/1430 اللجنة الدائمة لإلشراف على برنامج التعلٌم الموازي عضو
اللجنة الدائمة للنظر فً أمور الطالبات األكادٌمٌة فً  عضو

ألسم الدراسات / مركز الدراسات الجامعٌة للبنات 
 اإلنسانٌة

هـ13/4/1431  

هـ11/7/1431 لجنة خدمة المجتمع عضو  
فً مركز الدراسات (األٌزو)لجنة إدارة الجودة  عضو

 الجامعٌة للبنات علٌشة
هـ24/11/1431  

هـ13/1/1432 اللجنة العلٌا لمتابعة االعتماد الوطنً عضو  
هـ30/12/1431 لجنة تطوٌر عمل إدارة الشبكة التلفزٌونٌة عضو  
ػضى نجُح إػساز كرٍة إلجراءاخ االزارٌح  عضو

 واألكازًٌٍح نىكٍالخ األقضاو

 

13/3/1434  
 

قضى انرارٌد/نجُح انًىارز انثشرٌح عضو  1/11/1435 

 1/11/1435 نجُح انرارٌد انىطًُ عضو

 1/11/1435 انهجُح االصرشارٌح فً انقضى عضو

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 احلضىر واملشبركت يف املؤمتراث والنذواث واحملبضراث والذوراث وورش العمل  )التنميت املهنيت 

1-  
 

 
 ورشة

 
   عمل إجراءات التموٌم الممارنة الخدمات التً 

هـ1430 1 /22-21تمدمها المكتبات من   

 جامعة الملن عبدالعزٌز

 
2 

 
 دورة

هـ1430 /1/2-29/1 يالتخطٌط االستراتٌج  عمادة تطوٌر المهارات 
 جامعة الملن سعود

Teaching Portfolio  دورة 3 هـ25-26/3/1430/   عمادة تطوٌر المهارات 
 جامعة الملن سعود

هـ9/1430-8/الجودة فً التعلٌم الجامعً دورة 4  عمادة تطوٌر المهارات 
 جامعة املن سعود

Leading In Academic Sitting دورة 5 /18-19-
هـ4/1430/  

معهد البحوث والخدمات 
 االستشارٌة

جامعة اإلمام دمحم بن سعود 
 اإلسالمٌة

-9من/دمج مهارات التفكٌر فً الممرر الدراسً  دورة 6
هـ11/5/1430  

 عمادة تطوٌر المهارات
 جامعة الملن سعود

-Preparing an Institution for Self ورشة 7

Review      24/5/2009  
جودة ة عمادة ال ال وك فً  

 المركز

 عمادة الجودة 5/2009-/26-25/الجودة فً التعلٌم العالً  ورشة 8
 جامعة الملن سعود

  31/5/2009-30من/بناء االختبارات التحصٌلٌة دورة 9
 عمادة تطوٌر المهارات

 جامعة الملن سعود

 Quality &Excellence 3/6/2009-2التدلٌك الداخلً لنظم إدارة الجودة دورة 10

Consultant 

 Programme &Course  Specifications“ دورة 11

  From 24-25 0ctober2009 
British council 

والهٌئة الوطنٌة للتموٌم 
 واالعتماد األكادٌمً

 

18/1/1431-16/التدرٌس الجامعً الفعال دورة 12 عمادة تطوٌر  
جامعة الملن /المهارات

 سعود

م10/3/2010-9إدارة االجتماعات دورة 13  عمادة تطوٌر المهارات 
 جامعة الملن سعود

م28/3/2010-27العناصر السبعة فً التدرٌس دورة 14  عمادة تطوٌر المهارات 
 جامعة الملن سعود

هـ4/4/1431-27/3/1431/الحوار الوطنً دورة 15  زمركز الملن عبد العزي 
 للحوار الوطنً

-26ادمج التمنٌة فً التدرٌس الجامعً  دورة 16
28/5/1431 

 عمادة تطوٌر المهارات
 جامعة الملن سعود



-1التدرٌس بفعالٌة من خالل التمنٌات اإللكترونٌة دورة 17
هـ2/6/1431  

 عمادة تطوٌر المهارات
 جامعة الملن سعود

برامج جامعة الملن سعوداألكادٌمٌة،وتحمٌك متطلبات  ورشةعمل 18
هـ25/11/1431الجهات المستفٌدة   

 عمادة تطوٌر المهارات
 جامعة الملن سعود

الذكاءت المتعددة لتطوٌر العملٌة االبتكارٌة واالبداع  دورة 19
 23/11/1431-22فً العمل 

 

 عمادة تطوٌر المهارات
 جامعة الملن سعود

 Recruiting, Developing  &Retaining a دورة 20

Faculty for the Twenty first Century 

10-11/2011 

مركز المٌادة األكادٌمٌة 
وزارة التعلٌم العالً/  

ورشة  21
 عمل

 برامج الدراسات البٌنٌة للمرحلة الجامعٌة
21/6/1432  

وكالة الجامعة للشؤون 
 التعلٌمٌة واألكادٌمٌة

-27/تصمٌم وبناء  الممرر الدراسً دورة 22
هـ28/10/1432  

 عمادة تطوٌر المهارات
 جامعة الملن سعود

هـ18/11/1432-17تمٌٌم مخرجات التعلٌم   دورة 23  عمادة تطوٌر المهارات  
 جامعة الملن سعود

-2البحث فً لواعد البٌانات والمكتبات الرلمٌة دورة 24
هـ3/12/1432  

 عمادة تطوٌر المهارات
 جامعة الملن سعود

هـ18/4/1433التغذٌة الراجعة أداة لتعلم أفضل  دورة 25  عمادة تطوٌر المهارات 
 جامعة الملن سعود

-26تصمٌم وإدارة الموالع اإللكترونٌة  دورة 26
هـ27/4/1433  

 عمادة تطوٌر المهارات
 جامعة الملن سعود

 10-9إدارة الفصول الفعالة والتعامل مع الطالب  دورة 27
/10/1433 

 عمادة تطوٌر المهارات
 جامعة الملن سعود

-24األشراف على طالب الدراسات العلٌا دورة 28
25/10/1433 

 عمادة تطوٌر المهارات
 جامعة الملن سعود

 عمادة تطوٌر المهارات 28/11/1433-27شرح آلٌات الجداول والتسجٌل  دورة 29
 جامعة الملن سعود

 عمادة تطوٌر المهارات 12/12/1433تطوٌر ملف التدرٌس  دورة 30
 جامعة الملن سعود

-25النشر العلمً فً الدورٌات العالمٌة دورة 31
26/5/1434 

 عمادة تطوٌر المهارات
 جامعة الملن سعود

 Queen Margaret 5/7/2013-1التعلٌم والتعلم دورة 32

University/Edinburgh 

 Essentials for Effective Peer Review of دورة 33

Teaching 8-12/9/2013 
 عمادة تطوٌر المهارات

 جامعة الملن سعود

 عمادة تطوٌر المهارات 3/11/1434معاٌٌر الهٌئة الوطنٌة فً التدرٌس   دورة 34
 

تصمٌم الممرر االلكترونً بالكورس الب  دوره 35
13/11/1435 

 عمادة تطوٌر المهارات
 

عمادة تطوٌر المهارات  19/6/1436أسالٌب تعزٌز التركٌز الطالب  دورة 36

عمادة تطوٌر المهارات  4/7/1436-3اساسٌات إدارة التعلم  دورة 37



 

 
 
 
 

 املشبركت يف خذمت اجملتمع
 اجلهة املستفيدة نوع املشاركة املكان اترخيها املشاركةم 
عضىَت  1

 يجهس إدارة 

انجًعُت انسعىدَت  

 نًخالسيت دواٌ

  عضى يجهس إدارة

  عضى جًعُت سهزة   2

جًعُت األَخاو     3

 بانزَاض

  عضى

4       

 
 

انؼضىٌاخ انؼهًٍح وانًهٍُح  

و 
انجهح انرارٌد يضًى انؼضىٌح 

  ػضى انجًؼٍح انرارٌرٍح انضؼىزٌح  1

   عضى جًعُت انخارَخ واِثار فٍ دول يجهس انخعاوٌ انخهُجٍ 2

   تحاد المؤرخٌن العربعضى ا 3

4 British Foundation for the Study of Arabia                

 
  

5 The American Schools of Oriental Research (ASOR   

   الهٌئة العلمٌة لمجلة ادوماتو      6
 

 

 

 

 االسم
َىرج تُد ػثس هللا . ز

انُؼٍى 

 انرارٌد انقضى 

29/7/1436 

  انرارٌد  انرىقٍغ


