
 ايسنتٛض خايس بٔ عًٞ حي٢ٝ ايٓذُٞ

 : ايبٝاْات ايؿدض١ٝأٚاًل : 

 

 خايس بٔ عًٞ حي٢ٝ ايٓذُٞ اغِ عضـٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ

 ايكػِ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ايه١ًٝ
ايتاضٜذ 

 ٚاحلضاض٠
 ايتاضٜذ اإلغالَٞ ايتدضط

ايربٜس 

 ٞاإليهرتْٚ
kanajmi@imamu.edu.sa 

 : املؤٖالت ايع١ًُٝثاًْٝا : 

 

 املؤٌٖ
تاضٜذ احلضٍٛ 

 عًٝ٘

 ايتدضط
 اجلاَع١ ٚ ايه١ًٝ

 ٖـ1416 ايبهايٛضٜٛؽ
داَع١ اإلَاّ ذلُس بٔ غعٛز اإلغال١َٝ )ن١ًٝ  ايتاضٜذ

 ايعًّٛ ايًغ١ ايعطب١ٝ ٚايعًّٛ االدتُاع١ٝ(

 ٖـ1428 املادػتري
ايتاضٜذ اإلغالَٞ  )ايتاضٜذ 

 األْسيػٞ (

اإلَاّ ذلُس بٔ غعٛز اإلغال١َٝ ) ن١ًٝ  داَع١

 ايعًّٛ االدتُاع١ٝ (

 ٖـ6/8/1434 ايسنتٛضاٙ
ايتاضٜذ اإلغالَٞ ) تاضٜذ 

 املغطب (

داَع١ اإلَاّ ذلُس بٔ غعٛز اإلغال١َٝ )ن١ًٝ 

 ايعًّٛ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ (

 

 ثايجًا : ايسضدات ايع١ًُٝ :

 

 اجل١ٗ تاضٜذ احلضٍٛ عًٝٗا ايسضد١ ايع١ًُٝ

 ن١ًٝ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ / قػِ ايتاضٜذ ٚاحلضاض٠ ٖـ4/11/1434 أغتاش َػاعس

   أغتاش َؿاضى

   أغتاش

 ن١ًٝ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ / قػِ ايتاضٜذ ٚاحلضاض٠ ٖـ26/3/1430 ذلاضط

 ن١ًٝ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ / قػِ ايتاضٜذ ٚاحلضاض٠ ٖـ27/2/1428 َعٝس

ِّف بٗا ايعضٛ : ضابعًا :  املٗاّ اإلزاض١ٜ اييت ُنـ

 



 فرت٠ ايتهًٝف املٗاّ اإلزاض١ٜ ّ

 ٖـ1432ٖـ إىل 16/6/1431َٔ  أَني جل١ٓ اخلطط ٚاملٓاٖر مبهتب ٚنٌٝ اجلاَع١ 1

  َهًف بايتعإٚ َع َعٗس تاضٜذ ايعًّٛ ايعطب١ٝ ٚاإلغال١َٝ يف بسا١ٜ إْؿا٤ٙ 2

  

 ايًذإ اييت ؾاضى فٝٗا ايعضٛ : خاَػًا :

 

 غازغًا : املؿاضنات اييت ؾاضى فٝٗا ايعضٛ يف خس١َ اجلاَع١ ٚ اجملتُع :

 ايفرت٠  ْٛع املؿاضن١ اغِ املؿاضن١ ّ

َؿطٚع غري٠ املًو عبساهلل بٔ عبسايععٜع بط٥اغ١  1

 صاسب١ ايػُٛ املًهٞ األَري٠ عازي١ بٓت عبساهلل .

 1429/1430ٙ باسح ٚأَني ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ .

تهطِٜ املؤضخني ايػعٛزٜني مبعطض ايطٜاض ايسٚيٞ  1

ايجكاف١  ٙ بتهًٝف َٔ ٚناي١ ٚظاض1430٠يًهتاب عاّ

 ٚاإلعالٕ يًؿؤٕٚ ايجكاف١ٝ .

 2009ّٙ/1430 باسح ٚأَني جل١ٓ ايتهطِٜ

 فرت٠ عٌُ ايًذ١ٓ َٗاّ ايًذ١ٓ اغِ ايًذ١ٓ ّ

جلية اجلْدة ّاالعتناد األكادميٕ بكضه التارٓخ  1

 ّاحلضارة

تأٍٔل الكضه للحصْل على 

 االعتناد األكادميٕ لربادلُ

صيْات متفزقة ّال سال 

 حتى اآلٌ

مياقشة خطط األقضاو الدراصٔة  أمني جلية اخلطط ّاملياٍخ مبكتب ّكٔل اجلامعة 2

 ّاإلضافات امليَحٔة

ٍـ إىل 61/1/6346مً 

 ٍـ6341

عضْ ّمكز ر جلية مشزّع التارٓخ املزئٕ بكضه التارٓخ  3

 ّاحلضارة

دراصة مشزّع التارٓخ املزئٕ لتيفٔذ 

قاعة خاصة بذلك ّجتَٔشٍا  تكئًا 

 ّعلنًٔا

 ٍـ6346/6341

عضْ جلية حتكٔه ذلْر العلْو اإلىضاىٔة ّاالجتناعٔة  4

 للنلتكى العلنٕ الضادس لطالب ّطالبات جامعة اإلماو .

حتكٔه مشاركات كلٔة العلْو 

االجتناعٔة يف فعالٔات املؤمتز 

 العلنٕ الضادس

 ٍـ61/3/6341

عضْ جلية دراصة ظاٍزة التضلل ّأضزار التعامل مع  5

 ّتصحٔح املفأٍه ّالتْجَات امليحزفة املتضلٔلني

دراصة ٍذا املْضْع ّاقرتاح أطز 

 للتعامل معُ

12/1/6341ِ 

ٍـ 11/6/6341مً  حتكٔل أٍداف البحث العلنٕ  عضْ ّحدة البحْث يف كلٔة العلْو االجتناعٔة 6

 ّحتى تارخيُ



اختباضات املعًُني باملطنع ايٛطين يًكٝاؽ ٚايتكِٜٛ يف  3

 ايتعًِٝ ايعايٞ .

  ذلهِ الختباضات املعًُني 

َؤمتط ) ؾٗسا٤ ايٛادب ٚٚادب اجملتُع ( املكاّ ظاَع١  4

 اإلَاّ .

اإلؾطاف ايعًُٞ ع٢ً اباسح 

دلُٛع١ َٔ طالب ن١ًٝ أصٍٛ 

ايسٜٔ فرت٠ تسضٜػٞ بٗا ٚقس سهُت 

ٖصٙ االعاخ ْٚؿطت يف غذٌ أعُاٍ 

 املؤمتط 

ايفضٌ األٍٚ 

 ٖـ1430/1431

ممجٌ يًكػِ بايعُاز٠ فُٝا ٜتعًل  عُاز٠ ايسضاغات ايعًٝا باجلاَع١  5

مبٛضٛعات ايكػِ بٗا ٚايكٝاّ 

 ايكػِ ٚايعُاز٠مب١ُٗ ايٛصٌ بني 

 ٖـ24/10/1430

َػاْس أنازميٞ ملكطضات ) تاضٜذ املًُه١ ( ٚ ) ايتاضٜذ  6

اإلغالَٞ ( بعُاز٠ ايتعًِ االيهرتْٚٞ ٚايتعًِٝ عٔ بعس 

. 

تٓفٝص يكا٤ات س١ٝ ٚاإلؾطاف ع٢ً 

َٓتسٜات املكطضات ٚٚضع اغ١ً٦ 

 اختباضاتٗا 

ٚست٢ 1430َٓص عاّ 

 ٖـ1437تاضخي٘ 

حتسٜس أفضٌ مخؼ نتب يف نٌ  تطمج١ نتب املكطضات ايسضاغ١ ايعامل١ٝ . 7

دلاٍ َٔ دلالت ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ 

 يف ايتدضضات اييت تطعاٖا ايه١ًٝ 

 ٖـ19/12/1435

اإلؾطاف ع٢ً َؿاضن١ قػِ ايتاضٜذ  ايّٝٛ املفتٛح ايجاْٞ به١ًٝ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ . 8

 ٚاحلضاض٠ .

 ٖـ6/6/1435

َٛغٛع١ احلر ٚاحلطَني ايؿطٜفني بساض٠ املًو َؿطٚع  9

 عبسايععٜع .

فاسط ٚذلهِ يًذع٤ ايجايح َٔ 

ٖصٙ املٛغٛع١ بعٓٛإ )احلر يف عٗس 

 املًو فٗس ٚاملًو عبساهلل ( 

ؾٗطٟ ضدب ٚؾعبإ 

 ٖـ1437َٔ عاّ 

  ذلاضط بطْاَر ت١ُٝٓ َٗاضات تسضٜؼ املٛاز االدتُاع١ٝ . 10

  عضٛ ايًذ١ٓ ايتٓظ١ُٝٝ َعطض اخلطز ايطابع يًهتاب ٚتك١ٝٓ املعًَٛات . 11

عضٛ جل١ٓ ايتٓظِٝ َٚػؤٍٚ إزاض٠  اجلُع١ٝ اخلري١ٜ يطعا١ٜ االٜتاّ باخلطز )إْػإ ( . 12

 ع١ًُٝ ايتربع

 

  

 

 

 

 غابعُا : األْؿط١ ايع١ًُٝ :

 أ : املادػتري ٚايسنتٛضاٙ  :



 

عٓـٛإ ضغاي١ 

 املادػتري

زضاغ١  _دص٠ٚ املكتبؼ يًشُٝسٟ األْسيػٞ نتاب 

 تاضخي١ٝ.

عٓـٛإ ضغاي١ 

 ايسنتٛضاٙ

 ّ(.1269 _ 1121ٖـ/668_ 515َؤضخٛ ايسٚي١ املٛسس١ٜ )

 

 ب : اإلْتاز ايعًُٞ ) املٓؿٛض/  املكبٍٛ يًٓؿط(  :

 

 تاضٜذ ايٓؿط عٓـٛإ اإلْتاز ايعًُٞ ّ

 اغِ ايسٚض١ٜ

1 
احلُٝسٟ األْسيػٞ ضغٍٛ ابٔ سعّ نتاب َٔ ايبًٝاض إىل بغساز : 

 إىل املؿطم
 2012ّٖـ /1433

 زاض ابٔ سعّ بايطٜاض

2 

خط غال ـ إؾب١ًٝٝ ايبشطٟ ٚأثطٙ يف ايتبازٍ ايتذاضٟ بني املغطب 

األقض٢ ٚاألْسيؼ ع٢ً عٗس ايسٚي١ املٛسس١ٜ 

 ّ( 1269ـ1121ٖـ/668ـ515)

 َكبٍٛ يًٓؿط

 دل١ً املؤضر ايعطبٞ

3 
املدضٛص١ بسٍٚ املغطب األقض٢ عٓس ابٔ  احلسثإ ٚاملالسِ

 ّ( ٚضؤٜت٘ ايٓكس١ٜ سٛهلا1406ٖـ/808خًسٕٚ )ت 
 َكبٍٛ يًٓؿط

دل١ً اجلُع١ٝ ايتاضخي١ٝ 

 ايػعٛز١ٜ

  

 املكطضات ايسضاغ١ٝ اييت قاّ ايعضٛ بتسضٜػٗا: دـ : 

 

 املطس١ً ضقِ املكطض اغِ املكطض ّ

 ايبهايٛضٜٛؽ 102تطر  تاضٜذ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ 1

 ايبهايٛضٜٛؽ  تاضٜذ ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚىل 2

 ايبهايٛضٜٛؽ  تاضٜذ األَطٜهٝتني احلسٜح ٚاملعاصط 3

 ايبهايٛضٜٛؽ  تاضٜذ أٚضٚبا 4

 ايبهايٛضٜٛؽ  ايتاضٜذ اإلغالَٞ 5

 ايبهايٛضٜٛؽ  قاع١ عح 6

 ايبهايٛضٜٛؽ  ايػري٠ ايٓب١ٜٛ 8



 ايبهايٛضٜٛؽ  تاضٜذ األْسيؼ 9

 

 اإلؾطاف ع٢ً ضغا٥ٌ املادػتري ٚايسنتٛضاٙ :ز:  

 

 عٓٛإ ايطغاي١ ّ
 

 املطس١ً

  ال ٜٛدس 

 : ايعض١ٜٛ يف اجلُعٝات ايع١ًُٝ ٖـ : 

    

 ْٛع ايعض١ٜٛ َكط اجلُع١ٝ اغِ اجلُع١ٝ ّ

 عاز١ٜ ايطٜاض اجلُع١ٝ ايتاضخي١ٝ ايػعٛز١ٜ  1

مجع١ٝ ايتاضٜذ ٚاألثاض بسٍٚ  2

 دلًؼ ايتعإٚ اخلًٝذٞ

 عاز١ٜ ايطٜاض

 عاز١ٜ ايكاٖط٠ احتاز املؤضخني ايعطب 3

 

 

 :ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ  ٚ : 

 

ّ 
 اغِ ايسٚض٠

يالغتعُاٍ  تاضٜذ االْعكاز َهإ االْعكاز

 ايطمسٞ

1 

بٓا٤ االختباضات 

ايتشض١ًٝٝ يف املطس١ً 

 اجلاَع١ٝ

فٓسم َساضِٜ 

حتت إؾطاف 

عُاز٠ ايتطٜٛط 

ايتعًِٝ 

اجلاَع١ٝ 

 باجلاَع١

 ٖـ1436ـ6ـ26ـ24

 

 

 :املؤمتطات ٚ ايٓسٚات ٚ ٚضش ايعٌُ ظ : 

اغِ املؤمتطات أٚ ايٓسٚات أٚ ٚضش  ّ

 ايعٌُ

 تاضٜذ االْعكاز َهإ االْعكاز



 

 

 

 

 

 

 

 األْؿط١ ايع١ًُٝ األخط٣:اإلجناظات ٚ

متجٌٝ قػِ ايتاضٜذ ٚاحلضاض٠ يف ايًكا٤ ايعًُٞ املٓكعس يف َطنع ايسضاغات ايًغ١ ايعطب١ٝ ٚآزابٗا -

 به١ًٝ ايًغ١ ايعطب١ٝ ٚايصٟ نإ بعٓٛإ ) ايػطز ٚايتدٌٝٝ يف ايهتاب١ األزب١ٝ ٚايتاضخي١ٝ ( 

 ٖـ1436/  18/2ّٜٛ األضبعا٤ 

 : ايفهط٠ ٚايطؤ١ٜ ٚايتطبٝل ( بسع٠ٛ َٔ املؿاضن١ يف سًك١ ْكاش بعٓٛإ ) نتاب١ ايتاضٜذ ايٛطين-

 ٖـ28/6/1435نطغٞ ايؿٝذ عبسايععٜع ايتٛجيطٟ باجلاَع١ ّٜٛ االثٓني 

 

َؤمتط ) ايعالقات بني ايعطب ٚزٍٚ  1

 ٚغط أغٝا عرب ايعضٛض (

احتاز املؤضخني ايعطب 

 بايكاٖط٠

 ٖـ1436/ـ 1/ 6ـ 5

) ايعطب ٚايبشط عرب ايعضٛض  َؤمتط 2

 ) 

َكط احتاز املؤضخني ايعطب 

 بايكاٖط٠

 ٖـ2/1437/  20ـ19

ٚضؾ١ عٌُ عٔ ) فٓٝات نتاب١  3

 األغ١ً٦ (

املطنع ايٛطين يًكٝاؽ 

 ٚايتكِٜٛ يف ايتعًِٝ ايعايٞ 

 ٖـ13/6/1435ـ12


