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 :المؤهالت العلمية
 .ه6041بكالوريوس تاريخ من كلية اآلداب جامعة الملك سعود -
تطةور الحركةة "ماجستير في التاريخ المعاصر من نفس الجامعةة وكةان ونةوان الرسةالة  -

 ه6061."6101-6191الوطنية الفلسطينية خالل الحرب العالمية الثانية

مصةةر والوايةةات " تةةاريخ الحةةدي  مةةن نفةةس الجامعةةة وونةةوان الرسةةالة دكتةةوراف فةةي ال -
 ه6016."م6111-6511دراسة في تطور العالقات _ المتحدة األمريكية

 -Hunter College2003-1441دورة لغة انجليزية  -

 Buruck College 1441دورة حاسب آلي  -

 New York University 1441دبلوم شؤون دولية  -

 ه61/5/6011-1( المساندةلتدريس عليم االكتروني ونظم االت)حضور ورشة ومل  -

 ه10/1/6011( الفعالة  والقيادةالتخطيط ااستراتيجي )حضور ورشة ومل  -

 ه66/1/6094-1، تاانترنرات البح  في ادورة مه -

 ه11/0/6094-10في التدريس الجامعي  التقنيةدورة استخدام  -

ه الموافةةر 6011صةةفر  11-11 ةالفتةةر حضةةور دورة وثةةاألر األرشةةيم العثمةةاني فةةي  -
 م1445مارس  9-1

والتحديات  المتاحةحضور ورشة العمل الخاصة بتحليل ووامل القوة والضعم والفرص  -
(SWOT)    1/9/6011 م61/9/1445ه الموافر 

 ه66/6/6094-64دورة أداء األستاذ الجامعي في والم متجدد  -

 1-9فةي دورة الوثةاألر المحليةة " وثاألر وزارة الخارجية السةعودية " بعنوان  لورقة وم -
 م 1441ابريل 6-مارس94ه الموافر 6094ربيع ثاني 

 .ه 1/66/6096-0العصم الذهني   إستراتيجيةحضور دورة في التعلم باستخدام  -

 ه11/61/6096-10أومال  إلىوتحويل األفكار  اإلبداويحضور دورة في التفكير  -

 ه1/1/6096-0 التحليةحضور دورة في بناء ااختبارات  -

تةاريخ  :العربيةةالجزيرة "العلمي الثال  وشر للجمعية التاريخية السعودية  إلقاءحضور  -
 م94/61/1464-15ه الموافر 10/6/6091-11" وحضارة 

تكنولوجيا –الحديثة في البح  العلمي  تالبرمجياحضور ورشة التدريب ولى استخدام  -
 م 1466يناير 1افر و ه الم6091صفر 6البح  العلمي الكيفي 



-1دمةةةةن تقنيةةةةة المعلومةةةةات وااتصةةةةال فةةةةي التةةةةدريس الجةةةةامعي   يدورة فةةةةحضةةةةور  -
 ه1/1/6091

-6/9-96حضةةور مةةؤتمر فةةي جامعةةة نةةور  امبةةرا فةةي مدينةةة نيةةو كاسةةل البريطانيةةة  -
 م بعنوان0/1461

" Solidarities that know no boundaries? Transnational Advocacy in 

Historical Perspective" 

-   

 :الخبرات العملية
 .وحتى الوقت الحالي 6016من  -كلية اآلداب –أستاذ مساود في قسم التاريخ  -
 .6016-6061وملت محاضرة في قسم التاريخ من  -

 .6061لجنة التسجيل  مقررة -

 .6061وضو لجنة الجداول بقسم التاريخ  -

 .6011وضو لجنة اإلوداد العام  -

 .6015سم التاريخ وضو لجنة التطوير األكاديمي لق -

ولةةةى مسةةةتو  كليةةةة اآلداب الفصةةةل الدراسةةةي األول  األكةةةاديميمقةةةررة لجنةةةة التقةةةويم  -
6015-6011 

حتى الفصل الدراسي الثاني  6011-6015وكيلة قسم التاريخ الفصل الدراسي الثاني  -
6094-6096. 

 . هة6099-6096مقررة لجنة الدراسات العليا في القسم  -

  6091للجزيةةرة العربيةةة والحضةةارية للدراسةةات التاريخيةةة منسةةقة كرسةةي األميةةر سةةلمان -
 .حتى اان-ه

-61مقةررة لجنةةة نةدوة الجوانةةب اانسةانية وااجتماويةةة فةي تةةاريخ الملةك وبةةد العزيةةز  -
 .هة6099ربيع األول 60

ربيعةةةةاألخر 11-10ااوةةةةداد لةةةةدورة التحليةةةةل السياسةةةةي لطالبةةةةات الدراسةةةةات العليةةةةا   -
 .ه6099
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