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 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

  االسم
 العائلة الثالث الثاني األول

 العمري بن محمد جودت بنت أحمد سعاد.د

 Family Name     Middle Name First Name االسم باللغة اإلنجليزية

ALOMARI AHMED SOAD 

 سعودية الجنسية
 1076074 فاكس 1076074 تلفون العنوان الحالي

-Dr  البريد االلكتروني

so.histori@hotmail.com رابط الصفحة الشخصية www. 

 3767 الرمز البريدي الرياض المدينة 1707 . ب .ص العنوان البريدي
 العربية     واالنجليزية    التي  تجيدها اللغات

تاريخ بداية التدريس 
 الجامعي

 أستاذ مساعد الرتبة العلمية  هـ4146
 

 
اسم الجامعة  الدولة  التخصص الدرجـة

 المانحة
  عنوان الرسالة الحصول عليهاتاريخ 

 الدكتوراه

تاريخ اسالمي 
 حضاري

 حاجلزيرة الفراتية من الفت هـ1111 امللك سعود السعودية
 االسالمي حىت سقوط بين أمية

دراسة لألوضاع االقتصادية ) 
 (واالجتماعية

تاريخ اسالمي  الماجستير
 حضاري

دور القبائل القحطانية يف الشام  هـ1141 امللك سعود 
 يف العصر األموي

 هـ1141 امللك سعود  تاريخ البكالوريوس

 
  اخلربات الوظيفية 
 التاريخ  جهة العمل المسمى الوظيفي 

 هـ1114-1141 مدارس منصور األهلية وكيلة مدارس منصور األهلية
 هـ111/1141 منصور األهليةيف مدارس  معلمة 

 1111/1111 قسم التاريخ/كلية اآلداب /جامعة امللك سعود أستاذ مساعد متعاونة 

 هـ1111منذ  جامعة امللك سعود أستاذ مساعد عضو هيئة تدريس
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 لمقررات ية لخربات التدريس
 الكلية / اسم الجامعة  المقررات التي تم تدريسها م
 كلية اآلداب/ الملك سعود التاريخالمدخل إلى علم  4
 كلية اآلداب/ الملك سعود هجرة القبائل العربية في القديم 3
 كلية اآلداب/ الملك سعود منهج البحث التاريخي 7
 كلية اآلداب/ الملك سعود هجرة القبائل في العصور االسالمية 1
 كلية اآلداب/ الملك سعود انتشار االسالم في أسيا وأفريقيا 5
 كلية اآلداب/ الملك سعود تاريخ المغول والعالم االسالمي 6
 كلية اآلداب/ الملك سعود نصوص تاريخية اسالمي 0
 كلية اآلداب/ الملك سعود الدولةالفاطمية 8
 كلية اآلداب/ الملك سعود اهل الذمة في االسالم 9
 كلية اآلداب/ الملك سعود علم التاريخ عند المسلمين 47
 كلية اآلداب/ الملك سعود الحضارة االسالمية في اوروبااثر  44
 كلية اآلداب/ الملك سعود علم التاريخ عند المسلمين 43
 كلية اآلداب/ الملك سعود تاريخ التعليم 47
 كلية اآلداب/ الملك سعود تاريخ الدولة األموية 41
 كلية اآلداب/ الملك سعود التاريخ األندلسي 45
 كلية اآلداب/ الملك سعود الدويالت االسالمية في المشرق  46
 كلية اآلداب/ الملك سعود الدويالت االسالمية في المغرب  40
 كلية اآلداب/ الملك سعود (وسيط)الجزيرة العربية من القرن الثالث الى القرن السادس 48
 كلية اآلداب/ الملك سعود  تاريخ الدولة العباسية 49
 كلية اآلداب/ الملك سعود  االيوبيين والمماليكتاريخ  37
 كلية اآلداب/ الملك سعود تاريخ االقتصاد االسالمي 34
 كلية اآلداب/ الملك سعود  الحضارة االسالمية 33
 كلية اآلداب/ الملك سعود الدولة البيزنطية 37
 كلية اآلداب/ الملك سعود تاريخ اوروبا النهضة 31
 كلية اآلداب/ الملك سعود الحديثتاريخ اوروبا  35
 كلية اآلداب/ الملك سعود تاريخ العرب الحديث 36
 كلية اآلداب/ الملك سعود تاريخ العرب المعاصر 30
 كلية اآلداب/ الملك سعود (حديث)الجزيرة العربية في كتب الرحالة  38
 كلية اآلداب/ الملك سعود (4)تاريخ المملكة  39
 كلية اآلداب/ الملك سعود آسياتاريخ مسلمي  77
 كلية اآلداب/ الملك سعود رسالة قصيرة 74
 كلية اآلداب/ الملك سعود (ماجستير) موضوع خاص من التاريخ االسالمي 73
 كلية اآلداب/ الملك سعود (ماجستير)موضوع خاص من تاريخ الحضارة االسالمية 77
 اآلدابكلية / الملك سعود (موازي )  حلقة بحث  71
 كلية اآلداب/ الملك سعود (موازي ) تاريخ الدولة السعودية األولى  75
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 املناصب العلمية واالدارية خربات 

 التاريخ جهة العمل الوظيفة م
 4177 - 4177من  قسم /كلية االداب /جامعة الملك سعود  وكيلة قسم التاريخ 4
3 

قسم / كلية اآلداب / الملك سعود  جامعة عضو هيئة التدريس 
 التاريخ

 هـ4146

7 
 جامعة الملك سعود وكيلة كلية اآلداب  بالنيابة

و   4174/4173فترة صيف 
4173/4177    

 4177/4171فترة صيف  قسم التاريخ/جامعة الملك سعود  وكيلة قسم التاريخ بالنيابة  1

5 
رائدة النشاط الثقافي 

 جامعة الملك سعود واالجتماعي بكلية اآلداب 
الى   4136و    4133الى  4149

 هـ4139
 

لجنة أوضاع الطالبات  أنشأت 6
كنت و في كلية اآلداب 

المقررة لها و التي اصبحت 
 مشاكلفيما بعد تعرف بلجنة 

 الطالبات

 كلية اآلداب  –جامعة الملك سعود 

 ه4138-4177

 مقررة لجنة الجودة  0
 هـ4177 – 4130منذ  قسم التاريخ/ جامعة الملك سعود 

 
 اإلنتاج العلمي واملؤلفات 

 نوع االنتاج  العنوان م

،  بحث علمي ، كتاب)

 ( أوراق عمل

 سنة النشر  اسم المجلة

مركـــــــــــــــز / جملـــــــــــــــة البحـــــــــــــــو   حمكم حبث علمي عام 144التطور التارخيي لتعليم املرأة يف السعودية خالل  4
 البحو  جبامعة امللك سعود

 هـ1124

–األلكرتونية جملة الكلمة  ورقة عمل  املرأة يف السعودية بني تشجيع الدولة ورفض اجملتمعتعليم  3
 -للدراســـــــــــا  واألحبـــــــــــا 

 ماليزيا

 هـ1121

من منظور إسالمي للروائية مها ( توبة وسلىي)قراءة يف رواية   7
 الفيصل

 هـ1131 جملة رابطة األدب االسالمي حمكمحبث علمي 

احلركــة العلميــة يف اجلزيــرة الفراتيــة يف القــر   الســابع : حبــث علمــي  1
 امليالدي

 هـ1131  قيد االعداد
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 الرسائل العلمية املشاركة يف  
 (   مناقشة مشرف مساعد،  إشراف ،)نوع المشاركة  الرسائل العلمية عنوان  م
 مشرف مساعد (أريج الشعيالن) االشراف على رسالة ماجستير  4
 تاريخ الخالفة الراشدة في السنن الكبرى للبيهقي: رسالة ماجستير  3

 مناقشة (الطالبة هيلة الحميدي بجامعة االمام )

 المن في الدولة االسالمية في عهد عثمان بن عفان : رسالة ماجستير  7
 مناقشة (جامعة االمام –الطالبة سلوى الحربي ) 

 إشراف رسائل ماجستير موازي 1 1
 

 مناقشة رسائل ماجستير موازي 6 5
 اإلرشاد األكاديمي لخطط طالبات الماجستير  6

 إرشاد أكاديمي على خطة الطالبة عفراء الشراري

 إرشاد أكاديمي على خطة الطالبة ريم عجاج العنزي 

 المطيري إرشاد أكاديمي على خطة الطالبة تغريد

 إرشاد أكاديمي على خطة الطالبة نجاح المطيري

 ثم االشرافإرشاد أكاديمي على خطة الطالبة أريج الشعالن 

 إرشاد
 

 إرشاد
 إرشاد 
 إرشاد 
 إرشاد
 إرشاد
 

 
 اجلوائز العلمية ، واملنح البحثية ، وشهادات التقدير

 مصدرها تاريخ الحصول عليها المناسبة نوع الجائزة م
 اللجنة الثقافية بالحرس الوطني هـ4137 مؤتمر مئوية التأسيس تكريمدرع  4

 اللجنة الثقافية بالحرس الوطني هـ4137 اليوم العالمي لمح األمية تكريم درع
شهادة شكر  3

 وتقدير
المشاركة في المؤتمر العالمي 

 لمئوية التأسيس
 جامعة الملك سعود هـ4137

 
شهادة شكر  7

 وتقدير
جناح التعليم  االشراف على

 العالي
 جامعة الملك سعود هـ4134

المشاركة في اللجنة االستشارية  تكريمدرع  1
 مهرجان الجنادرية  الثقافيب

 النسائية بمهرجان الجنادرية اللجنة الثقافية  هـ4133

شهادة شكر  5
 وتقدير

االشراف على جناح التعليم 
 العالي

 جامعة الملك سعود هـ4133

االشراف على جناح التعليم  درع تكريم  6
 العالي

 لجنة مهرجان الجنادرية بالحرس الوطني هـ4134

المشاركة في اللجنة الثقافية  درع تكريم    0
 بهرجان الجنادرية

 اللجنة الثقافية النسائية بمهرجان الجنادرية هـ4137



1 

 

المشاركة في اللجنة االجتماعية  درع تكريم 8
 بمهرجان  الجنادرية

 اللجنة االجتماعية بهرجان الجنادرية هـ4135
 

ندوة الدفاع عن الدراسات  درع تكريم 9
 اإلنسانية

 جامعة الملك سعود هـ4139

 مدرسة ام المؤمنين زينب ام المساكين ه4139 االقاء محاضرة عن شهر رمضان  شهادة تقدير  47

شهادة شكر  44
 وتقدير 

 الملك سعودجامعة  هـ4139 لريادة أنشطة كلية اآلداب

شهادة شكر  43
–وتقدير 

وحصول القسم 
 على الكاس

المشركة في فعاليات اليوم 
 الوطني

 جامعة الملك سعود–كلية اآلداب  ه4174

شهادة شكر  47
 وتقدير 

إاقاء محاضرة عن االشاعة 
 وأثرها السلبي على المجتمع

 بعرقة للطالبات 38المركز الصيفي  ه4171

شهادة شكر  41
 وتقدير

المشاركة بمجلس االمناء 
 لمدارس التربية النموذجية

 مدارس التربية النموذجية بالرياض ه4171
 

شهادة شكر  45
 وتقدير

بالمشاركة مع جامعة اربد والجامعة  -رابطة األدب االسالمي 4175 المشاركة بورقة عمل 
 االدردن -االسالمية بعمان

شهادة شكر  46
 وتقدير

فلكلور المشاركة في تنظيم 
الجزيرة بمناسب اليوم العالمي 

 للتراث

 جامعة الملك سعود –نادي التاريخ  ه 4175

محاضرة عن العمل التطوعي  شهادة تقدير 40
 وأهميته في التكافل االجتماعي

 جامعة الملك سعود –نادي التاريخ  ه4175
 

شهادة شكر  48
 وتقدير

 جامعة الملك سعود -عليشة /كلية المجتمع   ه4175 محاضرة عن اليوم الوطني 

شهادة شكر  49
 وتقدير

تنظيم نشاط الطالبات واعداد 
 أوبريت التاريخ

 جامعة الملك سعود –نادي التاريخ  ه4175

تنظيم ورشة عمل التربية  شهادة تقدير 37
المتحفية  باالشتراك مع 

 المتحف ا الوطني 

 جامعة الملك سعود –نادي التاريخ  هـ4175

شهادة شكر  34
 وتقدير

تنظيم ورشة عمل التماسك 
 الداخلي

 جامعة الملك سعود –نادي التاريخ  ه4175

شهادة شكر  33
 وتقدير

 جامعة الملك سعود –نادي التاريخ  ه4175 محاضرة نشأة التاريخ الهجري

شهادة شكر  37
 وتقدير

محاضرة عن الحرف 
 والصناعات بمناسبة يوم المهنة

 جامعة الملك سعود –نادي التاريخ  ه4715

شهادة شكر  31
 وتقدير

محاضرة من روائع الحضارة 
 االسالمية

 جامعة الملك سعود –نادي التاريخ  ه4175

 جامعة الملك سعود –قسم التاريخ  هـ4175 نشاط النادي  درع تكريم 36
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شهادة شكر  30
 وتقدير 

المشاركة في يوم االعاقة 
بالمشاركة مع  –العالمي 

 الجمعية السعودية للمعاقين

 جامعة الملك سعود -نادي التاريخ ه4175

 جامعة الملك سعود -وكالة عمادة شؤون الطالب  هـ4175 النشاط الطالبي   درع تكريم 38
 جمعية التاريخ واآلثار لدول مجلس التعون الخليجي هـ4176 التبرع  درع تكريم 39
شهادة شكر  77

 وتقدير
تقديم دورة في تحليل النصوص 

 والوثائق التارخية
 جامعة الملك سعود  -نادي التاريخ   4176

شهادة شكر  74
 وتقدير

 جامعة الملك سعود –الشراكة الطالبية  ه4176 دورة تدريبية في البحث العلمي

شهادة شكر  73
 وتقدير

 -محاضرة ارشاد المبتعثات
 وعمل مطوية ارشادية

 جامعة الملك سعود –الشراكة الطالبية  ه4176

     
     
     
     
     
     

 
 

 احلضور واملشاركة يف املؤمترات والندوات واحملاضرات والدورات وورش العمل  )التنمية املهنية 
 م

 العنوان
ندوة/رمؤتم
 الجهة المنظمة المكان التاريخ ورشة/ 

 مركز صخر للكمبيوتر مركز اهلالل األخضر هـ1141 دورة ملدة شهر احلاسب اآليلبرجمة  4
 جامعة الملك سعود مركز خدمة المجتمع هـ41747 دراسة 6-5-1مستويات اللغة االنجليزية   3
 مركز الراشد مستشفى األملاين هـ4139 دورة القراءة الضوئية  7
 مركز الرؤى املقصورة ه1134 دورة القراءة السريعة 1
ودورا  يف العــــــــــــــــــال  حبقــــــــــــــــــول التفكــــــــــــــــــ   5

E.F.T).) 
 ه1121 دورة عال 

 مركز الراشد املستشفى األملاين

 مركز الدكتور كاالها  برمنجهام هـ1121 دورة عال  ((TFTدروة عال    6
0 

 دورة ودورة يف حتليل الشخصية  
 هـ21/1/1134- 22

 
 مركز ام  سلطا  التعليمي املدينة املنورة

 جامعة امللك سعود–عليشة  مبىن الندوا  2441فرباير  1- 1 ورشة حل املشكال  واختاذ القررا  8
9 

تدريبي في التدريس الجامعي برنامج   1-1/1/2441 
 جامعة امللك سعود–عليشة  مبىن الندوا 

 دجامعة امللك سعو  -عليشة مبىن تطوير املهارا   م23/12/2441 ورشة ريبة حتديث مواقع أعضاء هيئة التددور  47

44 
 م 11/1/2441ـ  1 دورة برنامج تدرييب يف التدريس اجلامعي

جامعة  –عمادة تطوير املهارا   جامعة لند  العريقة
 امللك سعود

 جامعة امللك سعود –عليشة  مبىن الندوا  2441مارس 1-1 ندوة اجلودة يف التعليم اجلامعي 43
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47 
Be all you can Be-Teach worksho

p 
جامعة امللك سعود –عليشة  مبىن الندوا  2441مارس31

  
 بناء وإدارة فرق العمل 41

 
 جامعة امللك سعود –عليشة  مبىن الندوا  2441مارس21-21 دورة

 االتصــال و املعلومــا  تقنيــة تطبيقــا  نــدوة 45
 التدريب و التعليم و

29/4/2010-27 ندوة م    جامعة امللك سعود –عليشة  مبىن الندوا  

 جامعة امللك سعود –عليشة  مبىن تطوير املهارا  هـ22/2/1134ـ 21 دورة دورة التخطيط االسرتتيجي 46

جامعة امللك سعود –عليشة  مبىن الندوا  م14/3/2010 ورشة اإلرشادي الدليل مناقشة ورشة 40  

 النوعي البحث عمل ورشة 48
 ورشة

التعـــــــــامال  مبــــــــىن عمــــــــادة  م6/4/2010
 االلكرتونية

جامعة امللك سعود –عليشة   

 مركز امللك عبداهلل للحوار الوطين نيارة هـ2/1134/ 1ـ 1 دورة مهارا  احلوار الوطين 49

37 
Be all you can be teach worksho

p 1 /1/1134 جامعة امللك سعود -عليشة الندوا مبىن  هـ 

34 Using active learning 

techniques effectively 
worksho

p 
 جامعة امللك سعود -عليشة مبىن الندوا  م14-11/1/2414

 جامعة امللك سعود -عليشة مبىن الندوا  م21/1/2414-21 ورشة ورشة عمل اجلودة 33
37 teaching for higher 

edncation (ucl)  treaning 14-11/1/2441م 
(UCL)جامعة لند  العريقة  لند 

  
 جامعة امللك سعود–قسم التاريخ اهلوليدي ا  االزدهار م11/1/2414ـ-11 ورشة التحليل الرباعيورشة عمل  31
ورشة عمل اخلطـة االسـرتاتيجية إلدارة النشـر  35

    العلمي
 م21/1/2414 ورشة 

 جامعة امللك سعود –عليشة  قاعة االجتماعا  1مبىن 

 جامعة امللك سعود –عليشة  مبىن مهار  التطوير هـ25/6/1431 ورشة ورشة عمل تقنيات إعداد االختبارات 36
  ورشة عمل اإلرشاد األكادميي 30

 
جامعة امللك سعود -عليشة مبىن مهارا  التطوير هـ2/1/1131 ورشة

  
 جامعة امللك سعود–عليشة  مبىن الندوا   م1/1/2414 ورشة ورشة عمل كرسي االم  سلما  38
39     

 هـ21/1/1131-23  ورشة التعليم احلرورشة عمل 
جامعة امللك سعود -عليشة مبىن تطوير املهارا 

  
77 

 1/1/1131-1 ورشة يومي اجلودة 
جامعة امللك سعود -عليشة مبىن الندوا 

  
 ورشة عمل تقنيا  إعداد االختبارا  74

 
مبىن ادارة التعليم  هـ21/1/1131 ورشة

 االلكرتوين
 جامعة امللك سعود -عليشة

73 
مركـــــــــــــــز األمـــــــــــــــ  ســـــــــــــــلما   هـ21/1/1131-11 ورشة دورة املخطوطا 

 االجتماعي
 جامعة امللك سعود -قسم التاريخ

77 
  هـ24/1/1131-11 ورشة  ورشة عمل التعليم القائم على النواتج

جامعة امللك سعود -عليشة مبىن تطوير املهارا 
  

71 
 هـ1/1/1131 ورشة  القاعة الذكية ورشة 

عليشة /عمادة التعليم االلكرتوين  إدارة التعلم االلكرتوين مبىن 
  جامعة امللك سعود -

75  Teaching 

effectively with electronic 

technologies    
worksho

p 11-11/1/2414م 
جامعة امللك سعود -عليشة مبىن تطوير املهارا 

  

جامعة امللك سعود -عليشة الندوا مبىن  م11/3/2414 ورشة        76
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   ورشة مناقشة الدليل اإلرشادي
 جامعة امللك سعود -عليشة الندوا مبىن  م1/1/2414 ورشة ورشة عمل البحث النوعي  70

 power point لعررروا الاعالررةا 78
 جامعة امللك سعود -عليشة مبىن تطوير املهارا  م21-22/14/2414  2007

79 
 Black Board هـ11/1/1131 ورشة 

جامعة  -عمادة التعليم االلكرتوين مبىن العلوم االدارية
  امللك سعود

نــدوة تطبيقــا  تقنيــة املعلومــا    17
 م21/1/2414-21ـ ندوة  بو االتصال و التعليم و التدري

جامعة امللك سعود -عليشة الندوا مبىن 
  

14  

Effective classroo 

management practices   

 

worksho

p 34/3/2414م 
جامعة امللك سعود -عليشة مبىن تطوير املهارا 

  

13    

ورشة عمل التحليل الرباعي لقسم التاريخ
   

 م21/3/2414 ورشة
جامعة امللك سعود -قسم التاريخ اهلوليدي إ  االزدهار

  

 دورة إدارة البوابة االلكرتونية 17
 هـ11-11/1/1131   

جامعة امللك سعود -عليشة منب عمادة ال
  

ورشـــــــــــــة عمـــــــــــــل كيفيـــــــــــــة اســـــــــــــتخدام اإلدارة  11
 هـ1/1/1131-1 ورشة االلكرتونية

جامعة امللك سعود -عليشة مبىن تطوير املهارا 
  

15 
 ه3/1/1121-1 مؤمتر املؤمتر الدويل لقضايا املرأة املسلمة املعاصرة

املعهد العاملي لوحدة األمة  كواالملبور  -ماليزيا 
اجلامعة اإلسالمية  /اإلسالمية

 العاملية مباليزيا
16 

 -  21/1 دورة دمج التقنية في التدريس الجامعي
1/14/2412 

 جامعة امللك سعود –عليشة  مبىن تطوير املهارا  
 

10 
 جامعة امللك سعود –عليشة  مبىن عمادة تطوير املهارا  م2/14/2412 ورشة الاصول االفتراضية

برنررررررامج ورشررررررة مراجعررررررة وتقرررررروي   18
 الدراسات العليا

 هـ61/3/6331 ورشة
عمادة الجودة 

 والتطوير
جامعة الملك  –عليشة 

 سعود

 جامعة امللك سعود-امللز 1مبىن  16/10/2012 – 15 دورة تقيي  مخرجات التعلي  19
 جامعة امللك سعود –امللز    24مبىن   14/10/2012 – 13 دورة مساعدة الطالب على التاكير الناقد 57
لتررررردريس القررررراخ  علرررررى التخصررررر  ا 54

 31-14/10/2012 دورة والبحوث التربوية
 جامعة امللك سعود –عليشة  مبىن تطوير املهارا  

 
53 

 م4/33/2132 -1 دورة صمي  وبناء المقرر الدراسيت
 جامعة امللك سعود –عليشة  مبىن تطوير املهارا  

 
 

 م6/33/2132 ورشة تطوير ملف أعضاء هيخة التدريس
 جامعة امللك سعود –عليشة  مبىن تطوير املهارا  

 
االعتبررررارات العلميررررة : ورشررررة عمررررل  57

 ISIالالزمة قبل النشر في مجالت 
 هـ31/5/3411 ورشة

 جامعة امللك سعود –امللز  قاعة مركز البحو   
 

51 
 م7/33/2132  دع  تعل  الطالب

 جامعة امللك سعود –عليشة  مبىن تطوير املهارا  
 

55 
 م32/32/2132 ورشة مهارات التدريس الجامعي الاعال

 جامعة امللك سعود –عليشة  مبىن تطوير املهارا  
 

جامعة امللك –املدينة اجلامعية  24مبىن  م2/14/2413 ورشة الاصول االفتراضية 56
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 سعود
 أخالقيات المعل  الجامعي 50

 
 م2/33/2131 دورة

جامعة امللك –املدينة اجلامعية  24مبىن 
 سعود

دورة دمج مهارات التفكير العليا في  58

 التدريس والتقويم
 

 هـ30/6/4171 -36 دورة
جامعة امللك –املدينة اجلامعية  24مبىن 

 سعود
ورشة التعريف بأقسام كلية اآلداب  58

 للسنة التحضيرية 
 – 37مبنى  هـ31/6/4171 ورشة

 مهارات التطوير

 المدينة الجامعية للبنات

67  

ورشة استطالع الرأي بشأن 

الدورات التي تقدمها عمادة 

 تطوير المهارات
 – 37مبنى  هـ36/6/4171 ورشة

 مهارات التطوير

 المدينة الجامعية للبنات

دورة دمج مهارات التفكير العليا في  11

 التدريس والتقويم
 

– 37مبنى  – هـ72/6/4141 دورة

التطويرمهارات   

 المدينة الجامعية للبنات

 12  
 عمل تطوعي برنامج كسوة الشتاء التطوعي 

ه48/44/4171

 ـ
–نادي التاريخ 

 قسم التاريخ

 المدينة الجامعية للبنات

67 
 تنظيم تنظيم فعاليات اليوم الوطني 

ه48/43/4171

 نادي التاريخ ـ

 المدينة الجامعية للبنات

المشاركة في تدشين األندية  11
 هـ 6/3/4175 تدشني االندية الطالبية 

إدارة االنشطة 

وكالة  -الطالبية 

 شؤون الطالب

 المدينة الجامعية للبنات

االشراف على تنظيم استقبال الوفد  11
 هـ40/3/4175 استقبال االمريكي الذي زار النادي

إدارة االنشطة 

وكالة  -الطالبية 

 شؤون الطالب

 المدينة الجامعية للبنات

تنظيم فعاليات التعريف بنادي  66
 هـ6/1/4175 نشاط طاليب التاريخ 

 نادي التاريخ
 المدينة الجامعية للبنات

إلقاء محاضرة عن نشأة التاريخ  60
 هـ45/1/4175 حماضرة الهجري

اللجنة الثقافية 

 –واالجتماعية 

 نادي التاريخ

 المدينة الجامعية للبنات

68 

 دورة دورة الخط المسند

ربيع  40من 

جمادى  9إلى 

هـ  4175األولى 

ساعات  6بمعدل 

 كل اسبوع 

 نادي التاريخ 

 المدينة الجامعية للبنات

69 
 هـ4/5/4175 دورة دورة نظريات التعلم 

عمادة تطوير 

المهارات بالمدينة 

 الجامعية

 

 المدينة الجامعية للبنات

التصوير الصحفي والقصص  دورة 07
 –كلية اآلداب  هـ7/5/4175 دورة البصرية

 قسم االعالم

 المدينة الجامعية للبنات

 هـ1/5/4175 فعاليا  تنظيم فعاليات فلكلور الجزيرة 04
 نادي التاريخ

- المدينة الجامعية للبنات

  ودعس كلملة اعماج
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03 
 هـ40/5/4175 ورشة تنظيم ورشة التربية المتحفية

نادي التاريخ 

بالمشاركة مع 

مركز الملك 

عبدالعزيز 

 التاريخي

  المدينة الجامعية للبنات

07 
 هـ6/6/4175 دورة مقدمة في دمج التقنية بالتعليم 

 –كلية اآلداب 

وحدة الجودة 

 والتطوير

  المدينة الجامعية للبنات

ورشة قواعد النشر في المجالت  01
 هـ37/6/4175 ورشة العلمية

 -كلية اآلداب  

وحدة الجودة 

 والتطوير

  المدينة الجامعية للبنات

05 
 هـ9/6/4175 ورشة ورشة التماسك الداخلي

-نادي التاريخ 

 –كلية اآلداب 

 االنشطة الثقافية

  المدينة الجامعية للبنات

06 
 لقاء علمي اللقاء العلمي التشاوري 

41-

 هـ40/6/4175

 –قسم التاريخ 

 مركز دراسات

تاريخ الجزيرة 

 العربية وحضارتها

  المدينة الجامعية للبنات

00 
 هـ0/44/4175 دورة دورة الفصول االفتراضية

عمادة تطوير 

المهارات بالمدينة 

 الجامعية

  المدينة الجامعية للبنات

دورة التدريس القائم على التخصص  08
 دورة والبحوث التربوية

29-

 هـ 30/12/1435
عمادة تطوير 

 المهارات

  المدينة الجامعية للبنات

الدورة التأسيسة الثامنة ألعضاء  09
 دورة هيئة التدريس الجدد 

36 – 30 

 هـ43/4175/
عمادة تطوير 

 المهارات 

  المدينة الجامعية للبنات

87 
 دورة دور في التغذية الراجعة

5-

 هـ6/4/4176
عمادة تطوير 

 المهارات

  المدينة الجامعية للبنات

84 
 دورة تصميم المهارات النهائية دورة

48-

19/4/4176 
عمادة تطوير 

 المهارات

  المدينة الجامعية للبنات

83 
 ورش عمل اسبوع البحث العلمي

46-

 هـ48/4/4176
عمادة البحث 

 العلمي

  المدينة الجامعية للبنات

دورة الخارطة الذهنية واستخدامها  87
 دورة في العملية التعليمية

36 – 30 

 هـ4/4176/
عمادة تطوير 

 المهارات

  المدينة الجامعية للبنات

81 
  دورة دمج التقنية في التعليم

8-47 

 هـ3/4176/
عمادة تطوير 

 المهارات

  المدينة الجامعية للبنات

 هـ39/1/4176  ورشة أساسيات نظام إدارة التعلم 85
 

  المدينة الجامعية للبنات

ورشة إنشاء وتصحيح الواجبات  86
 هـ1/5/4176  االلكترونيةواالختبارات 

 –كلية اآلداب 

وكالة الجودة 

 والتطوير

  المدينة الجامعية للبنات

80 
 هـ6/5/4176  ورشة استخدام القاعات الذكية 

 –كلية اآلداب 

وكالة الجودة 

 والتطوير

  المدينة الجامعية للبنات

جامعــــــــة امللــــــــك  –قســــــــم التــــــــاريخ   –الريـــــــــــــــا   -الســـــــــــــــعودية -  1141منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ  لقاء علمي لقاء اجلمعية التارخيية السعودية  88
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-املدينة  -الدمام  –جدة  هـ1131
 جيزا 

 سعود

89 
اجلمعية اجلغرافية لدول جملس  الدوحة م11/3/2414 – 1 مؤمتر املؤمتر الدوىل للتنمية املستدامة 

 التعاو  اخلليجي
فعاليــــــــا  تدشــــــــني كرســــــــي امللــــــــك ســــــــلما   97

 للدراسا  التارخيية
عليشة جامعة  –قسم التاريخ  دارة امللك عبدالعزيز هـ1/1/1131 فعاليا 

 امللك سعود
لقـــــاء اعيـــــة التـــــاريخ واآل ـــــار لـــــدول جملـــــس  94

 لقاء علمي التعاو 
 -1111منــــــــــذ نشــــــــــ  ا  

 ه1131
جبميـــــع دول جملـــــس التعـــــو  

 اخلليجي
اعية التاريخ واآل ار لدول جملس 

 التعو  اخلليجي
93 

 قاعة السبدة خدجية  هـ11/1/1132 لقاء علمي العربيةاليوم العاملي للغة 
 جامعة امللك سعود–عليشة 

 
97 

 قاعة السبدة خدجية  هـ21/1/1132 ندوة ندوة تقومي أعضاء هيئة التدريس
 جامعة امللك سعود–عليشة 

 
11 

 مبىن تطوير املهارا  2/1131/-2127 دورة بيئة التعلم اآلمنة واملرحية  تدريبيةة دور 
املدينـــــــــــــــة اجلامعيـــــــــــــــة  للطالبـــــــــــــــا  

 بالدرعية
11 

 ه1/1/1133 ةشر و  ورشة عمل عن تقرير وتوصيف املقرر 
وحدة اجلودة واالعتماد األكادميي  مبىن الندوا 

 جامعة امللك سعود فرع عليشة-
11 

الندوة العالمية لتاريخ الملك سعود بن 
 عبدالعزيز

 دارة امللك عبدالعزيز هـ1/11/1131 ةو دن
جامعــــــــة امللــــــــك  –قســــــــم التــــــــاريخ 

 سعود
 المؤتمر العالمي  لألديبات االسالميات 11

 مؤتمر  
 
8-44/3/ 3741م  

واجلامعـــــة  –جامعـــــة األرد  
 االرد  –االسالمية بعما  

 رابطة األدب االسالمي العاملية

بيئات التعلم اإللكتروني المستقبلية  11  
(حلقة النقاش الثالثة عشر)  

 

 حلقة نقاش
هـ33-37/44/4175  املدينة اجلامعية بالدرعية 24مبىن  

وما صاحبه من ورش–مؤمتر التعليم العايل  11  وزارة التعليم العايل مبىن املؤمترا  واملعار   051131//21-11 مؤمتر 
144 

 13 – 14 مؤمتر املؤمتر الثاين للدراسا  القرآنية
 هـ1/1131/

   ابلاطلل املدينة اجلامعية قاعة املؤمترا  

تدشني كرسي دراسا  تاريخ اجلزيرة  141
 وحضارا ا

 هـ14/1/1131 تنظيم
 املدينة اجلامعية بالدعية هبو املدينة اجلامعية 

142 
 هـ21/1/1131- 24 مؤمتر املؤمتر الثاين لتاريخ امللك عبدالعزيز 

جامعــــــة االمــــــام حممــــــد بــــــن 
 سعود

 جامعة االمام حممد بن سعود

 دارة امللك عبدالعزيز مبىن املعار  م3/1/2411-3 ندوة ندوة تاريخ امللك فهد 143
املؤمتر الدويل للعلوم االنسانية أكادمييا  141

واستشرافيةومهنيا رؤى   
 هـ11/1/1131 -11 مؤمتر

 املدلينة اجلامعية بالدرعية 31القاعا  املشرتكة مبىن 

141 
علميلا رشنلثاين للا يدو عسلا يلو لدار متؤ ملا  ه34/12/1131-21 رمتؤ م 

  ار متؤ ملاق 21 ىنبم
 21ىن مبو 

-   ابلاطللة عيامجلادينة ملا

141 What International 

Databases Look For When 

Evaluating a Journal for 

Indexing Aouthors: Phlip 

Purnell 

Worksho

p 
 ه21/12/1131
 م11/14/2411

البحـــــــث  ةدامـــــــع 24ىنبـــــــم
  يمللعا

  الباطلل  ةيعماجلا ةنيدملا

141 Introduction to Bibliometrice 

How Publications  and Citation  

are Counted , How the Journal 

Impact Factor and Other 

Workshop 28/12/143 
 ةدامع  اسرالدا 24 ىنبم
 يملعلا ثحبلا و ايلعلا

 ةنيدملا -ك سعود لملا ةعماج
 ةيجلامعا

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFAQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.kingsaud.net%2Fart%2Fnews%2F147%2FARTICLE%2F1558%2F2014-11-05.html&ei=qghjVZHTI8X0UOjJgdAF&usg=AFQjCNH4KHqTw2L8shRzWocAvL3PZvN2gA&sig2=s4Kv9DK1d2z7Gcv64IbBbQ
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFAQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.kingsaud.net%2Fart%2Fnews%2F147%2FARTICLE%2F1558%2F2014-11-05.html&ei=qghjVZHTI8X0UOjJgdAF&usg=AFQjCNH4KHqTw2L8shRzWocAvL3PZvN2gA&sig2=s4Kv9DK1d2z7Gcv64IbBbQ
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Indicators are calculated 
141 How to get your paper 

published Others: Andy 

Robinson/Chis Graf 
Workshop 29/12/1436 

 ةدامع  اسرالدا 24 ىنبم
 يملعلا ثحبلا و ايلعلا

 ةيعماجلا ةنيدملا

141 
ميلعلا قي و تلا بيلاسأ يف ةثيدحلا  اينقتلا ة الدراسا  دامع 24 ىنبم ه34/12/1131 لعمة رشو  

 يالعلم ثليا والبحعلا
 ةيعماجلا ةنيدملا

114 
نفةصامل يةلملعا  الجملا ي عام فقو  ةباتكلا ة الدراسا  دامع 24 ىنبم ه34/12/1131 لمع ةشر و  

 يالعلم ثليا والبحعلا
 نةديملا-دو عك سلملا ةعماج

 ةيعامجلا
 لو لحو  يملعلا ثبحال  ياقالخأ 111

تنر اق QARNT  ه34/12/1131 لمعة شر و 
ة الدراسا  دامع 24 ىنبم
 يالعلم ثليا والبحعلا

ة عماج- املدينة اجلامعية للبنا 
 ودعس كلملا

112 
يةقملر ا ةئبيلا يف ثحبا ا ار مهو   ايساسأ  ه34/12/1131 ملعة رشو  

ة الدراسا  دامع 24 ىنبم
 يالعلم ثليا والبحعلا

ة عماج- املدينة اجلامعية للبنا 
 ودعس كلملا

      
      
      
      

 
 

 خدمة اجملتمعاملشاركة يف 
 دةيالجهة المستف نوع المشاركة المكان تاريخها المشاركة م
االلعاب النارية ) موضوع اجتماعي   جريدة اجلزيرة ه1141 توعية 4

 (وخطور ا 
 جريدة اجلزيرةكل من يقرأ 

 ه1122 برنامج اذاعي 3
 

 اذاعة الريا  رحليت العلمية جامعة امللك سعود

-1121 اللجنة االستشارية 47
1121 

مقر اللجنة الثقافية 
 باحلرس الوطين

املشاركة يف اختيار البحو  
 واملواضيع الثقافية 

 اللجنة الثقافية مبهرجا  اجلنادرية 

 إذاعة الريا  موضوع عن األسرة والرتابط االسري امللك سعود جامعة هـ1121 برنامج اذاعي 1
 جملة اليمامة موضوع تطوير التعليم اجلنادرية ه1121 إعالم 5

 
مدرسة أم املساكني  1121 توعية 6

لتحفيظ القرآ  الكرمي 
 بالعود

 املعلما  وطالبا  املدرسة حماضرة عن فضائل رمضا   

/1131 حتكيم 0
1132 

حتكيم حبو  املؤمتر األول والثاين  التحض ي  مبىن
 للطالب

 جامعة امللك سعود

حماضرة عن االشاعة وخطور ا على  بعرقة 21املركز الصيفي  هـ1133 توعية  8
 اجملتمع

 املعلما  والطالبا  وأمها  الطالبا  

 األمحر التطوعية النسائيةاعية اهلالل  رئيسة اللجنة العلمية  مركز راما هـ1134  العمل التطوعي 9
 اليوم العاملي حملو األمية 47

 
 اعية اهلالل األمحر التطوعية النسائية عضو اللجنة املنظمة قاعة سلطا  –الفيصلية  ه1134

 ةيجذو منلا ةيبرت لا سر ادم ةنجللا وضع - عمتجم ةمدخ سر ادمب ةر ادإلا ىنبم 1131 سر ادمب ءانماأل سلجم 44
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 ةيجذو منلا ةيبرت لا ةيجذو مة النيبالرت 
 سر ادمب ءانماأل سلجم 43

 ةيجذو مة النيبالرت 
 ه1131

 
 سر ادمب ةر ادإلا ىنبم
 ةيجذو منلا ةيبرت لا

 ةيجذو منلا ةيبرت لا سر ادم ةنجللا وضع - عمتجم ةمدخ
 

 سر ادمب ءانماأل سلجم 47
 ةيجذو مة النيبالرت 

 سر ادمب ةر ادإلا ىنبم ه1131
 ةيجذو منلا ةيبرت لا

 ةيجذو منلا ةيبرت لا سر ادم ةنجللا وضع - عمتجم ةمدخ

  
  اللجان

 الجهة نوع العضوية التاريخ اسم اللجنة م
 املهرجا  باحلرس الوطينجلنة  عضو هـ4135 – 4133منذ  اللجنة االستشارية بمهرجان الجنادرية 4

 جامعة امللك سعود -قسم التاريخ مقررة ه4137-4133 لجنة االمتحانات الشهرية والنهائية في القسم 

 جلنة املهرجا  باحلرس الوطين عضو هـ4135 -4133منذ  اللجنة الثقافية بمهرجان الجنادرية 3
 جلنة املهرجا  باحلرس الوطين عضو هـ4136 – 4135 اللجنة االجتماعية بمهرجان الجنادرية 7
4 

 
 لجنة التحضير واإلشراف على الندوة العلمية لكلية اآلداب 

  29/12/1426 
 كلية اآلداب جامعة امللك سعود عضو

5 
جنة تنظيم ندوة المكتباتل هـ4130   

جامعة الملك -شؤون المكتبات مقررة
 سعود

6 
ه4139 لجنة تعلم الطلبة على مستوى الكلية جامعة الملك  -كلية اآلداب عضو 

 سعود
7 

ه4139 لجنة الدراسات العليا جامعة الملك  –قسم التاريخ  عضو 
 سعود

اللجنة اإلدارية المنظمة في الجمعية النسائية التطوعية للهالل  8
هـ4173-4139 األحمر  جمعية الهالل األحمر عضو 

     
 جامعة امللك سعود مشرفة على اجلامعا  هـ4174-هـ  4146 لجنة االشراف على أجنحة التعليم العالي 9

 جامعة امللك سعود مقررة  ه4131 -4148 اللجنة الثقافية واالجتماعية  بالقسم 10
 اعية اهلالل األمحر السعودي رئيسة اللجنة هـ 4177منذ   اللجنة العلمية بجمعية الهالل األحمر التطوعية   11
 اعية اهلالل األمحر السعودي عضو هـ 4177منذ   اللجنة االدارية بجمعية الهالل األحمر التطوعية   12
 اعية اهلالل األمحر السعودي عضو هـ 4177منذ   اللجنة اإلجتماعية بجمعية الهالل األحمر التطوعية   13
 اعية اهلالل األمحر السعودي عضو هـ 4177منذ   لجنة الحج واللجنة الدينية بجمعية الهالل األحمر التطوعية  14
 اهلالل األمحر السعودياعية عضو هـ4177منذ  اللجنة االستشارية بجمعية الهالل األحمر التطوعية 15
 جامعة امللك سعود  مقررة هـ4174 -هـ 4130منذ  لجنة الجودة  والتطوير بقسم التاريخ 16

 جامعة امللك سعود عضو هـ4174-4139 لجنة الجودة على مستوى الجامعة 17
 دجامعة امللك سعو  عضو هـ4177 – 4173 لجنة الجودة بكلية اآلداب 18

 جامعة امللك سعود عضو هـ4177 – 4174 لجنة االرشاد األكاديمي 19
 جامعة امللك سعود عضو  هـ4177 -4174 اللجنة االستشارية بالقسم 20

 جامعة امللك سعود عضو ه4176 -4174 القسموالبرامج في  لجنة ااألكاديمية ال 21
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 جامعة امللك سعود عضو ه4176 -4171 اللجنة العلمية والثقافية بالقسم 22
23 

جامعة امللك  –قسم التاريخ  عضو هـ4177إلى  4174 لجنة الموارد البشرية
 سعود

 جامعة امللك سعود مقررة هـ4176_ ه4171 لجنة رابطة الخريجات بكلية اآلداب 31
 جامعة امللك سعود عضو  هـ الفصل الثاني4176 لجنة البحوث العلمية بالقسم 35
 جامعة امللك سعود عضو ه4176 في القسم لجنة رابطة الخريجات  36
 جامعة امللك سعود عضو هـ4176 – 4171 القسملجنة حقوق الطالب في  27

 جامعة امللك سعود عضو 4139 القسملجنة التاريخ االسالمي في  28
 جامعة امللك سعود مقررة هـ4177 نادي التاريخ 29
 جامعة امللك سعود عضو هـ4176 -4171 كلية اآلدابلجنة النشاط في   31
32 

 هـ  4131و 4137 القسملجنة سير االمتحانات  في 
 هـ4177-4174و

 عضو
 مقررة

 جامعة امللك سعود

لعامين  لجنة سير االمتحانات النهائية بكلية اآلداب  الصيفي 33
 متتاليين 

4174 /4173  
 هـ4177/ 4173و

 جامعة امللك سعود عضو

     
     

 
 
 
 
 

  العضويات العلمية واملهنية
 الجهة التاريخ مسمى العضوية م
 جامعة امللك سعود هـ 4178منذ  عضو الجمعية التاريخية السعودية 4

اعيـــــــة التـــــــاريخ واآل ـــــــار لـــــــدول جملـــــــس التعـــــــاو  عضــــــو  2
 اخلليجي

دجامعة امللك سعو   هـ  4148منذ   

 جامعة امللك سعود هـ4135منذ   التصال واالعالم السعودية لمعية اجلعضو  3

 جامعة امللك سعود هـ4139منذ  عضو اجلمعية اجلغرافية السعودية 1

 جامعة امللك سعود هـ4173منذ  اخلليجيعضو اجلمعية اجلغرافية لدول جملس التعاو   1
 جامعة امللك سعود هـ4173منذ  عضو اجلمعية اجلغرافية للدراسا  السكانية السعودية 1

 اهورية مصر العربية هـ4138منذ  عضو احتاد املؤرخني العرب 1
 رابطة األدب اإلسالمي العاملية هـ4131منذ  عضو رابطة األدب االسالمي 1
 مدارس الرتبية النموذجية هـ4171منذ    العلمي األمناءجملس عضو  1
 اهلالل األمحر السعودي هـ4139منذ  عضو اعية اهلالل األمحر السعودي التطوعية 14
 اجلمعية السعودية ملتالزمة داوين للتوحد هـ4177منذ  عضو اجلمعية السعودية ملتالزمة داوين للتوحد 11
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 اهورية مصر العربية هـ4139منذ  عضو احتاد املؤرخني العرب 12
 جامعة امللك سعود هـ4174منذ  عضو اجلمعية السعودية لآل ار 13
 اعية امللك سلما  لشباب املستقبل  هـ4177منذ  عضو اعية امللك سلما  لشباب املستقبل  11

احلرس الوطين –اللجنة الثقافية النسائية  مبهرجا  اجلنادرية  هـ4135 – 4133منذ  اللجنة االستشارية بمهرجان الجنادرية عضو 15  

جامعة امللك سعود –عليشة  ه4137-4133 لجنة االمتحانات الشهرية والنهائية في القسم عضو 16  

 احلرس الوطين –اللجنة الثقافية النسائية  مبهرجا  اجلنادرية  هـ4135 -4133منذ  اللجنة الثقافية بمهرجان الجنادرية عضو 17

 احلرس الوطين –اللجنة الثقافية النسائية  مبهرجا  اجلنادرية  هـ4136 – 4135 اللجنة االجتماعية بمهرجان الجنادرية عضو 18

19 
 

لجنة التحضير واإلشراف على الندوة العلمية عضو 
   لكلية اآلداب 

29/12/1426 
جامعة امللك سعود–كلية اآلداب   

المكتبات جنة تنظيم ندوةل عضو 20 هـ4130  جامعة امللك سعود –عمادة شؤو  املكتبا     

لجنة تعلم الطلبة على مستوى الكلية عضو 21 ه4139  جامعة امللك سعود–كلية اآلداب    

لجنة الدراسات العليا عضو 22 ه4139   جامعة امللك سعود 

اللجنة اإلدارية المنظمة في الجمعية النسائية التطوعية  23
عضو للهالل األحمر  

هـ4139-4173  اهلالل   األمحر 

 جامعة امللك سعود هـ4174-هـ  4146 لجنة االشراف على أجنحة التعليم العالي عضو 31

  -قسم التاريخ ه4131 -4148 اللجنة الثقافية واالجتماعية  بالقسم عضو 35

اللجنة العلمية بجمعية الهالل األحمر  عضو  36
 هـ 4177منذ   التطوعية

 اهلالل   األمحر

اللجنة االدارية بجمعية الهالل األحمر  عضو   27
 هـ 4177منذ   التطوعية

 اهلالل   األمحر

اللجنة اإلجتماعية بجمعية الهالل األحمر  عضو  28
 التطوعية

 هـ 4177منذ  
 اهلالل   األمحر

لجنة الحج واللجنة الدينية بجمعية الهالل  عضو 29
 األحمر التطوعية 

 هـ 4177منذ  
 اهلالل   األمحر

اللجنة االستشارية بجمعية الهالل األحمر  عضو 31
 هـ4177منذ  التطوعية

 اهلالل   األمحر

جامعة امللك سعود –عليشة  هـ4174 -هـ 4130منذ  لجنة الجودة  والتطوير بقسم التاريخ عضو 32  

جامعة امللك سعود –عليشة  هـ4174-4139 لجنة الجودة على مستوى الجامعة عضو 33  

جامعة امللك سعود –عليشة  هـ4177 – 4173 لجنة الجودة بكلية اآلداب عضو 34  

جامعة امللك سعود –عليشة  هـ4177 – 4174 لجنة االرشاد األكاديمي عضو 35  

جامعة امللك سعود –عليشة  هـ4177 -4174 اللجنة االستشارية بالقسم عضو 36  

املدينة اجلامعية    -قسم التاريخ  ه4176 -4174 اللجنة ااألكاديمية  والبرامج في القسم عضو 37  

املدينة اجلامعية    -قسم التاريخ  ه4176 -4171 اللجنة العلمية والثقافية بالقسم عضو 38  

جامعة امللك سعود –عليشة  هـ4177إلى  4174 لجنة الموارد البشرية عضو 39  

املدينة اجلامعية     -اآلدابكلية  هـ4176_ ه4171 لجنة رابطة الخريجات بكلية اآلداب عضو 40  

املدينة اجلامعية    -قسم التاريخ  هـ الفصل الثاني4176 لجنة البحوث العلمية بالقسم عضو 41  

املدينة اجلامعية    -قسم التاريخ  ه4176 لجنة رابطة الخريجات في القسم  عضو 42  

املدينة اجلامعية -قسم التاريخ  هـ4176 – 4171 لجنة حقوق الطالب في القسم عضو 43  

جامعة امللك سعود –عليشة  4139 لجنة التاريخ االسالمي في القسم عضو 44  
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املدينة اجلامعية -قسم التاريخ  هـ4177 مشرفة نادي التاريخ 45  

املدينة اجلامعية -قسم التاريخ  هـ4176 -4171 لجنة النشاط في كلية اآلداب عضو 46  

47 
 لجنة سير االمتحانات  في القسم عضو

 هـ  4131و 4137
 هـ4177-4174و

جامعة امللك سعود –عليشة   

لجنة سير االمتحانات النهائية بكلية اآلداب   عضو 48
 الصيفي لعامين متتاليين 

/ 4173و  4173/ 4174
 هـ4177

جامعة امللك سعود –عليشة   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  التاريخ  التوقيع التاريخ القسم سعاد العمري . د االسم


