
 السيرة الذاتية
 د . زىري عبدالكرمي   -
جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية بالرياض )تاريخ حديث  -أستاذ مساعد قسم التاريخ واحلضارة  -

 ومعاصر(.
 دارة ادللك عبدالعزيز. –مستشار غري متفرغ  -
 معهد األمري سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية. –أستاذ متعاون  -

 0002304000ج/                   zheer.alshehri@gmail.comااللكرتوين/الربيد 
 : المؤهالت    

ىػ كلية اللغة العربية والعلوم االجتماعية / جامعة اإلمام حممد بن سعود 4141بكالوريوس تاريخ  -
 فرع اجلنوب. –اإلسالمية 

 ىػ .4141أهبا  –ماجستري تاريخ حديث / جامعة ادللك خالد  -
 ىػ.4111الرياض  –دكتوراه تاريخ حديث / جامعة ادللك سعود  -
 ىػ. 4143جامعة ادللك سعود  –كلية الرتبية   –دورة فصلية يف اإلشراؼ الرتبوي  -
 ىػ.icdl   4111الرخصة الدولية يف قيادة احلاسب اآليل  -

 :المؤلفات -  
 ه.4114م ، مكتبة احلكمي ، الرياض ، 4342-4214ىػ/4111-4423ارة يف متصرفية عسري التج -4 
اجلوانب اإلنسانية واالجتماعية يف رسائل ادللك عبدالعزيز إىل بعض الشخصيات واإلدارات يف عسري  -4

 كرسي األمري سلمان ألحباث اجلزيرة العربية .–م 4311-4341ىػ/4112-4111
ادللك عبدالعزيز )دراسة وثائقية يف األوضاع االقتصادية والتنظيمات ادلالية يف جنوب  مالية أهبا يف عهد -1

 اجلمعية التارخيية السعودية. –م( 4311-4341ىػ/4111-4112ادلملكة العربية السعودية 
 : األبحاث والمشاركات العلمية

لندوة العلمية عن تاريخ ادللك ىػ : ورقة علمية مقدمة ل4114-4131رعاية ادللك خالد للحرمني الشريفني -
 ىػ.4114دارة ادللك عبدالعزيز بالرياض  -خالد رمحو اهلل 

-4112اجلوانب اإلنسانية واالجتماعية يف رسائل ادللك عبدالعزيز إىل بعض الشخصيات واإلدارات يف عسري  -
ماعية للملك ورقة علمية مقدمة للندوة العلمية للجوانب اإلنسانية واالجت –م 4311-4341ىػ/4111

 ىػ .4111عبدالعزيز اليت نظمها كرسي األمري سلمان ألحباث اجلزيرة العربية جبامعة ادللك سعود 
سياسة ادللك خالد االقتصادية ودورىا يف حتقيق االجنازات التنموية يف عهده )رمحو اهلل( ورقة علمية مقدمة  -

 ىػ.41/2/4111-3ثنني ادلوافق اال -جامعة ادللك خالد  -للقاء الثاين لكرسي ادللك خالد
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م، اللقاء اخلامس 4324 -4314ىػ/4114-ىػ4114تطور القطاع الزراعي يف منطقة جازان "دراسة تارخيية -
 ىػ.4111 -مجادى الثانية –جازان  –عشر للجمعية التارخيية السعودية 

م ، 4311-4341ىػ/4111-4121عبدالعزيزأثر التنظيمات االدارية وادلالية يف عسري يف عهد ادللك  -1
 ىػ.4111-مجادى الثانية  –ادلؤدتر العادلي الثاين لتاريخ ادللك عبدالعزيز جبامعة االمام حممد بن سعود االسالمية 

اجلوانب االقتصادية يف احلج يف عهود ادللوك سعود وفيصل وخالد ، حبث قدم دلوسوعة احلج واحلرمني ، دارة -1
 ىػ.4111ز ، ادللك عبدالعزي

ندوة علمية )دور التعليم العايل يف حتقيق  –دور التعليم العايل يف حتقيق الرفاه التنموي يف عهد ادللك سعود  -1
جامعة االمام حممد بن  –كرسي ادللك سعود لدراسات التعليم العايل   -الرفاه االجتماعي يف عهد ادللك سعود( 

 ه.41/4/4112الرياض يف  -سعود اإلسالمية 
دور الوعي التارخيي يف احلوار بني احلضارات ، ندوة علمية )دور اجلامعات يف حوار احلضارات( ، جامعة  -1

 ه. 4112/ 41/1-41ادللك خالد ، 
 : اللقاءات والمؤتمرات

 ىػ.4114دارة ادللك عبدالعزيز بالرياض  -الندوة العلمية عن تاريخ ادللك خالد رمحو اهلل  -
للجوانب اإلنسانية واالجتماعية للملك عبدالعزيز اليت نظمها كرسي األمري سلمان الندوة العلمية  -

 ىػ.4111ألحباث اجلزيرة العربية جبامعة ادللك سعود 
 ىػ.3/2/4111االثنني ادلوافق  -جامعة ادللك خالد  -اللقاء الثاين لكرسي ادللك خالد -
كرسي ادللك سعود   -اعي يف عهد ادللك سعود( ندوة علمية )دور التعليم العايل يف حتقيق الرفاه االجتم -

 ه.41/4/4112الرياض يف  -جامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية  –لدراسات التعليم العايل 
 اللقاء السنوي اخلامس عشر للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية )جسنت(. -
-مجادى الثانية  –مام حممد بن سعود االسالمية ادلؤدتر العادلي الثاين لتاريخ ادللك عبدالعزيز جبامعة اال -

 ىػ.4111
 ه.4112/ 41/1-41ندوة علمية )دور اجلامعات يف حوار احلضارات( ، جامعة ادللك خالد ،  -
مركز ادللك  –م 4141يناير  1-1-ىػ41/4/4114-43)تطوير التعليم : رؤى ومناذج ومتطلبات(  -

 الرياض . -فهد الثقايف
اد ادلعلم : )أدوار ومسئوليات ادلعلم يف التعليم العام والعايل جتاه ظاىرة العنف والتطرؼ ادلؤدتر الرابع إلعد -

 41-44مكة ادلكرمة  –كلية الرتبية   –يف ضوء متغريات العصر ومطالب ادلواطنة ( ، جامعة أم القرى 
 م .4144/ سبتمرب 44-41ىػ / 411شوال 

 ىػ.4111عليم عن بعد الرياض ادلؤدتر الدويل الرابع للتعلم اإللكرتوين والت -
 *  الجوائز :       



 ادلركز األول. -جائزة الرتبية والتعليم للتميز / ادلشرؼ الرتبوي ادلتميز على مستوى وزارة الرتبية والتعليم بادلملكة -
 واألنشطة:        

 عضو اجلمعية التارخيية السعودية. -
 ون اخلليجي.عضو مجعية التاريخ واآلثار لدول جملس التعا -
 عضو مجعية ادلؤرخني العرب. -
عضو اللجنة العلمية دلؤدتر العلوم العربية واإلسالمية مبعهد العلوم العربية واإلسالمية جبامعة االمام حممد بن  -

 سعود.
 عضو اللجنة العليا لإلعداد دلؤدتر الدولة السعودية األوىل )دارة ادللك عبدالعزيز(. -
 ر جامعي لتاريخ ادلملكة العربية السعودية )دارة ادللك عبدالعزيز(.عضو جلنة اعداد مقر  -
 عضو عدد من اجلمعيات واجملالس واللجان الرمسية والعلمية والتطوعية داخل ادلملكة وخارجها. -
 مدرب خبري يف برنامج دمج التقنية يف التعليم )إنتل( .  -
 على ادلشروع الشامل لتطوير ادلناىج .مدرب مركزي من وزارة الرتبية والتعليم للتدريب  -
 ساعة تدريبية. 4111متدرب ألكثر من  -
 ساعة تدريبية يف : 111مدرب ألكثر من  -
حتليل ادلشكالت  –القيادة  –اجلودة الشاملة -قياس كفاءة التدريس –اسرتاتيجيات التدريس  –تطوير الذات  -

 واختاذ القرارات.
 الورقية واإللكرتونية وادلشاركات التلفزيونية. كاتب مقاالت يف عدد من الصحف   -

 : األعمال التطوعية
 ىػ.4144دورة تطوع عسكري دلدة شهر عام  -
 مشروع توعوي دلواجهة ظاىرة ادلعاكسات. -لو .. كانت أُختك   -
 .جلان أىليو وتنمويةعضو  -
 تدريبية مجاىريية. اتدور  -

 


