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 المؤهالت العلمية  

 الملك سعود بالرياض. جامعة -دكتوراه الفلسفة في التاريخ  -

 جامعة الملك سعود بالرياض. -ماجستير اآلداب في التاريخ  -

 جامعة الملك سعود بالرياض. -بكالوريوس التربية في التاريخ من كلية التربية  -

  

 التاريخ الوظيفي

 هـ ، وحتى تاريخه.13/6/1434عميد معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية  -

 هـ .1434س ) أستاذ مشارك بجامعة اإلمام محمد بن سعود ( عضو هيئة تدري -

 هـ .1429عضو هيئة تدريس ) أستاذ مساعد بجامعة اإلمام محمد بن سعود (  -

 هـ .1429 - 1426مستشار نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين  -

 هـ .1425أمين إدارات التربية والتعليم  -

 - 1422بمنطقة الريااض ( أمانة إدارات التربية والتعليم  مشرف أمانة تربية وتعليم ) -

 هــ 1425

 هـ .1422مشرف عام  -

 هـ .1422المشرف العام على مشروع المدارس الرائدة باإلنابة  -

 هـ .1419رئيس فريق اإلعالم بمشروع المدارس الرائدة  -

 هـ .1422 - 1419مستشار تعليمي ) مشروع المدارس السعودية الرائدة بالوزارة (  -

إدارة التربيااة  -مناااه( ( وزارة التربيااة والتعلاايم  -مشاارف تربااوي ) مااواد اجتماعيااة  -

 هـ .1419 - 1417والتعليم بمنطقة الرياض 

 هـ .1417مساعد لرئيس شعبة االجتماعيات  -

 هـ .1417 - 1416ثانوي (  -مدير ) متوسط  -

 هـ .1415 - 1408ثانوي (  -متوسط  -معلم ) ابتدائي  -

 الدورات والبرام(:

 هـ .1417/1418دورة المشرفين التربويين ) فصل دراسي (  -

دورة مشاااااااااروع برناااااااااام( المااااااااادارس الرائااااااااادة فاااااااااي اساااااااااتراليا ) شاااااااااهر (  -

 هـ . 1419
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هاااااااـ 1419دورة لغاااااااة إنجليصياااااااة ) فصااااااال دراساااااااي ( بمعهاااااااد اإلدارة العاماااااااة  -

. 

باااااااااور فااااااااي فنااااااااد  ( ساااااااااعة بمعهااااااااد باااااااارين  12دورة الماااااااادير المتميااااااااص )  -

 م .1/11/2000م إلى 30/10/2000مريديان من 

دورة فاااااااي القياااااااادة واإلباااااااداع اإلداري بمعهاااااااد اإلدارة العاماااااااة  اااااااال  الفتااااااارة  -

 هـ . 9/8/1421هـ إلى 8/8/1421من 

دورة فاااااي تحليااااال المشاااااكالت ودااااانة القااااارار بمعهاااااد اإلدارة العاماااااة بالريااااااض  -

 هـ .12/8/1421هـ إلى11/8/1421 ال  الفترة من 

دورة فاااااااي التخطاااااااايط االسااااااااتراتيجي بمعهاااااااد اإلدارة العامااااااااة  ااااااااال  الفتاااااااارة  -

 هـ .16/8/1421هـ إلى 15/8/1421من 

دورة فااااااااي إدارة االجتماعااااااااات بمعهااااااااد اإلدارة العامااااااااة  ااااااااال  الفتاااااااارة ماااااااان  -

 هـ .19/8/1421هـ إلى 18/8/1421

( ساااااااااعة بماااااااادارس ال هااااااااران ا هليااااااااة  30دورة فااااااااي الااااااااتعلم التعاااااااااوني )  -

 هـ .27/8/1421هـ إلى 22/8/1421 ال  الفترة من 

( سااااعات  8لتعلااايم الحاساااب اآللاااي )  نيوهاااورايصنبمركاااص  2002دورة آوت لاااوك  -

 هـ . 1422

 هـ .1425دورة أمناء إدارات التربية والتعليم  -

التحضاااااايري لااااااامدارات التعليميااااااة باااااااوزارة التربياااااااة سااااااايجما  6دورة مباااااااد   -

 هـ .1427( ساعة  60والتعليم بمركص الخصامى ) 

 هـ . 1427( ساعة  25البرنام( التدريبي إدارة التغيير بكلية اليمامة )  -

 هـ . 1427( ساعة  25البرنام( التدريبي القيادة بالذكاء الوجداني بكلية اليمامة )  -

 م  .2008( ساعات  8بمراكص نيوهورايصن )   Ms Projectي البرنام( التدريب -

 هـ . 1429( ساعة  15البرنام( التدريبي التعليم اإللكتروني )  -

 هـ .1429( ساعة  15البرنام( التدريبي تصميم الحقائب التدريبية  )  -

أيام ( من  5البرنام( التدريبي البرنام( المتكامل في إعداد المدربين )  -

 هـ .17/6/1430هـ إلى 13/6/1430

 5البرنام( التدريبي مهارات وتقنيات البحث في المصادر اإللكترونية واإلنترنت )  -

 هـ . 24/6/1430هـ  إلى 20/6/1430أيام ( من 

البرنام( التدريبي الثاني لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس " إعداد ونشر ا بحاث  -

 هـ .25/6/1431عالمية " والدراسات في المجالت العلمية ال

البرنام( التدريبي الثالث لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس " أهمية الكتاب  -

الجامعي في تحقيق أهداف المنه( الدراسي في ضوء معايير الجودة " ) الموادفات ، 

 هـ .3/7/1431اإلجراءات ، النماذج ، والتقويم ( 



من  ATTENDANCE CERTIFICATE ( LEVEL4 )حضور دورة  -

 م . 16/11/2014م إلى  12/10/2014

من  ATTENDANCE CERTIFICATE ( LEVEL5 )حضور دورة  -

 م . 25/12/2014م إلى  23/11/2014

من  ATTENDANCE CERTIFICATE ( LEVEL6 )حضور دورة  -

 هـ .21/5/1436هـ إلى 12/4/1436

أيام ( من  3حلة الجامعية ) في المر يورشة تدريبية تصميم وبناء المقرر اإللكترون -

 هـ ، بالعادمة ا ردنية عمان.11/4/1436هـ إلى 9/4/1436

 3البرنام( التدريبي ا ن مة الحاسوبية في عمليات الجودة واالعتماد ا كاديمي )  -

 هـ ، بالعادمة ا ردنية عمان.9/5/1436هـ إلى 7/5/1436أيام ( من 

دورة تدريبية  عضاء مجلس الجامعة حو  فنيات المراسم والبرتوكو   حضور-

واللباقة في السفر بالتعاون مة معهد ا مير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ) لمدة 

 هـ.5/1437/ 9-8يومين ( من 

 اللجان والمشاركات:

يم بمنطقااااااة عضاااااو لجنااااااة القياااااااس والتقااااااويم باااااااإلدارة العامااااااة للتربيااااااة والتعلاااااا - 

 هـ .1417الرياض 

المشااااارف علاااااى البااااااحثين فاااااي موساااااوعة أعاااااالم المملكاااااة العربياااااة الساااااعودية  -

 هـ .1418 صبدار الملك عبدالعصي

هـ 1418عضو لجنة ا ساليب الفعالة باإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض  -

 . 

هـ 1419/1420رئيس لجنة تقدير درجات ا تبار الثانوية العامة للعام الدراسي  -

 لمادة التاريخ . 

هـ لمادة التاريخ 1420/1421رئيس لجنة إعداد أسئلة الثانوية العامة للعام الدراسي  -

. 

 1423عضو ومقرر اللجنة التعليمية الثقافية بمجلس المنطقة بإمارة منطقة الرياض  -

 ـه1424 -

هـ 1425 - 1423رئيس لجنة إعداد ومتابعة وإ راج جائصة  الد بن أحمد السديري  -

. 

مااان الاااوزارات  ةعضاااو ومقااارر لجناااة الم ااااهر السااالوكية لاااد  الشاااباب والمشاااكل -

 هـ .1425 - 1424ذات العالقة 

عضاااااو لجناااااة القواعاااااد التن يمياااااة لمجاااااالس التربياااااة والتعلااااايم ) مجلاااااس التربياااااة  -

 هـ .1426والتعليم بالمنطقة المجلس المحلي (



عضو لجنة دياغة توديات اللقاء الرابة عشر لقادة العمل التربوي المنعقد بمنطقة  -

 هـ .1425/1426الباحة 

مدارس دا ل و ارج المدن  عضو لجنة المسح السنوية للمواقة المحتاجة إلحداث -

 هـ .1426لمنطقة الرياض 

عضو ومقرر لجنة احتياج وزارة التربية والتعليم من شاغلي الوظائف التعليمية  -

 هـ . 1427

عضو ومقرر لجنة أثر تعدد الجهات اإلشرافية على المدرسة على الهيكل التن يمي  -

 هـ . 1427إلدارات التربية والتعليم بمناطق ومحاف ات المملكة 

 هـ . 1428عضو ومقرر لجنة دراسة آلية اال تبارات بعد إلغاء مركصية ا سئلة  -

من قطاعات الوزارة المختلفة  ةعضو لجنة مقارنة البيانات اإلحصائية والمشكل -

 هـ .  1428

المشاركة في مشروع حلقات النقاش حو  الرؤية المستقبلية للتعليم العام في المملكة  -

لسعودية والتي ن مها مركص الملك عبد العصيص للحوار الوطني بالتعاون مة العربية ا

مشروع الملك عبد هللا بن عبد العصيص  لتطوير التعليم العام " وذلك  ال  شهر ذي 

 هـ .1431القعدة " من عام 

ممثل مكتب نائب وزير التربية والتعليم  في اللقاء التعريفي للمشرفين التربويين  -

 بمشروع تجريب المواد التعليمية في المشروع الشامل لتطوير المناه( .المعنيين 

المشااارف علاااى الفرياااق التنفياااذي لمشاااروع توحياااد السياساااات بمكتاااب نائاااب الاااوزير  -

 هـ .1428لتعليم البنين 

ممثااال وزارة التربياااة والتعلااايم فاااي اجتماعاااات دراساااة وأهاااداف وسياساااات الخطاااة  -

المهني في المملكاة العربياة الساعودية مقار هيئاة الخباراء االستراتيجية للتعليم والتدريب 

 هـ .1428بمجلس الوزراء 

ممثل وزارة التربية والتعليم في اللجنة العليا لمهرجان الشباب الخليجي ا و   -

 هـ .1428

 هـ .1429التن يمية  ندية المعلمين  ةعضو لجنة إعداد الالئح -

والهيئة العامة للسياحة  –والمالية  –ممثل وزارة التعليم مة ممثلي ) وزارة الخارجية  -

ودارة الملك عبدالعصيص ( في االجتماع المنعقد بتاريخ  –والتراث الوطني 

هـ لمناقشة حاجة معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية بجامعة 15/8/1436

 فرانكفورت بالمانيا للدعم المالي.

 ضو جمعية التاريخ واآلثار بدو  مجلس التعاون لدو  الخلي( العربية .ع -

 عضو الجمعية التاريخية السعودية . -

 عضو المجلس التنفيذي التحاد جامعات العالم اإلسالمي . -

 المشاركات الخارجية:



عضو وفد وزارة التربية والتعليم إلى استراليا لالطالع والتدريب على التجربة  -

 هـ .1419االسترالية في التعليم 

السااااااعودية  ةاإلشااااااراف علااااااى ا تبااااااارات الثانويااااااة العامااااااة فااااااي ا كاديمياااااا-

 هـ .1425بواشنطن في الواليات المتحدة ا مريكية 

رئيس فريق وزارة التربية والتعليم الزائر للكلية االلكترونية للجودة الشاملة بدولة اإلمارات  -

هـ .26/10/1428-25العربية المتحدة في الفترة   

عضو وفد اجتماع المجلس التنفيذي التحاد جامعات العالم اإلسالمي  بدولة  اإلمارات  -

 هـ.  1432العربية المتحدة

عضو وفد اجتماع المجلس التنفيذي التحاد جامعات العالم اإلسالمي  بدولة  اتحاد ماليزيا  -

 هـ .  1434

عضو وفد اجتماع المجلس التنفيذي التحاد جامعات العالم اإلسالمي  بدولة  المغرب  -

 هـ .  1435

 بحوث محكمة:

 دراسة تاريخ المملكة العربية السعودية في مقررات التعليم العام. -

  . التاريخ الوطني : الفكرة والرؤية والتطبيق -

 المملكة العربية السعودية وشركة أرامكو ، دراسة تاريخية .  -

 . ( مرحلة التأسيس ) لمملكة العربية السعودية وا وبيكا -

دراسة في تاريخ  ، لمملكة العربية السعودية وشركة الصيت العربية المحدودةا -

  . البترو  السعودي

 د الملك عبد العصيص.اإلعالم البترولي في المملكة العربية السعودية في عه-

 . دراسة في تاريخ البترو  السعودي ،شركة جيتي للصيت  -

 نشأة بترومين وتطورها ، دراسة تاريخية حضارية في الصناعة البترولية . -

 مشروعات ا وابك البترولية ، دراسة في التاريخ االقتصادي . -

 التعليم العام للبنات وتطوره في منطقة عسير . -

 

 والمؤتمرات العلميةالندوات 

الحضور والمشاركة ببحث في اللقاء العلمي للجمعية التاريخية السعودية في  -

 هـ .19/5/1430مدينة أبها 

مقااارر النااادوة العلمياااة المتخصصاااة بعناااوان القااادس فاااي ضااامير العاااالم ) الحاااق  -

.. التاااااريخ .. السااااالم ( التااااي ن متهااااا جامعااااة اإلمااااام محمااااد باااان سااااعود اإلسااااالمية 

عاااااااون مااااااة اللجنااااااة العليااااااا للمهرجااااااان الااااااوطني للتااااااراث والثقافااااااة بتاااااااريخ بالت

 هـ . 6/4/1431

الحضور والمشاركة ببحث علمي عن من مة ا وبك في الندوة الدولية للطاقة  -

، بمناسبة  ةوأعما  معرض الرياض الدولي للبترو  والغاز والصناعات البتر وكيماوي



ً على تأسيس من مة أوبك،  ال  الفترة من  -18احتفا  المملكة بمرور  مسين عاما

 م . 2010أكتوبر20

الحضور والمشاركة بورقة عمل بعنوان دراسة تاريخ المملكة العربية السعودية  -

في مقررات التعليم العام في برنام( ورشة العمل ا ولى ) تدريس التاريخ الوطني في 

ل التعليم العام ( لتشخيص الواقة واستشراف المستقبل ، كرسي الملك عبدالعصيص مراح

لدراسات تاريخ المملكة ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية          

 م . 2011أكتوبر11 -هـ 13/11/1432

للطالبة مشاعل  مناقشة رسالة ماجستير  بجامعة ا ميرة نوره بنت عبدالرحمن -

وان التعليم العالي في عهد الملك  الد بن عبدالعصيص آ  سعود. بتاريخ الهاشل بعن

 هـ .12/5/1433

حضور ) المؤتمر السعودي الدولي ا و  إلدارة ا زمات والكوارث (  ال   -

 هـ  بجامعة اإلمام .6/11/1434-1هـ     والفترة 3/11/1434-2الفترة 

ساااااااتانفورد مااااااان الحضاااااااور والمشااااااااركة ) للمقاااااااابالت ماااااااة وفاااااااد معهاااااااد  -

هاااااااـ 6/11/1434-2اجااااااال مشاااااااروع الخطاااااااة االساااااااتراتيجية  (  اااااااال  الفتااااااارة 

 بجامعة اإلمام .

-10والمشااااااركة فاااااي ماااااؤتمر الوحااااادة الوطنياااااة  اااااال  الفتااااارة  الحضاااااور -

 هـ بجامعة اإلمام .12/11/1434

مناقشة رسالة ماجستير  بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  للطالب فهد  -

وان العالقات السعودية اإلندونيسية في عهد الملك عبدالعصيص بتاريخ الفهيد بعن

 هـ .19/11/1434

 هـ بجامعة اإلمام .15/1/1435حضور مؤتمر الفقه اإلسالمي بتاريخ  -

-29حضور ملتقى عمداء ومديري معاهد وكليات ومراكص الترجمة  ال  الفترة -

 هـ بجامعة اإلمام .30/1/1435

هااااـ 5/2/1435ة ) مركااااص التميااااص البحثااااي ( بتاااااريخ حضااااور ورشااااة تأسيسااااي -

 بجامعة اإلمام .

والمشاركة في مؤتمر الحوار وأثره في الدفاع عن النبي دلى هللا عليه  الحضور -

 هـ بجامعة اإلمام .8/2/1435-7وسلم  ال  الفترة 

حضاااااااور الورشاااااااة تأسيساااااااية لمركاااااااص دراساااااااات ساااااااو  العمااااااال بتااااااااريخ  -

 . هـ بجامعة اإلمام15/2/1435

حضاااااااااور الورشاااااااااة التأسيساااااااااية لمركاااااااااص تطبيقاااااااااات الحاساااااااااب فاااااااااي  -

هااااااااـ بجامعااااااااة 22/2/1435-21المجاااااااااالت الشاااااااارعية  ااااااااال  الفتاااااااارة           

 اإلمام .

هااااااـ 1/3/1435هااااااـ إلااااااى 28/2/1435حضااااااور مااااااؤتمر المنادااااااحة ماااااان  -



 بجامعة اإلمام .

حضااااااور الورشااااااة التأسيسااااااية لكرسااااااي اليونسااااااكو للحااااااوار بااااااين اتباااااااع  -

 هـ بجامعة اإلمام .7/3/1435لثقافات بتاريخ الديانات وا

هااااـ 29/3/1435-25حضااااور مشااااروع الخطااااة االسااااتراتيجية  ااااال  الفتاااارة  -

 بجامعة اإلمام .

هاااااـ بجامعاااااة 11/4/1435حضاااااور البرناااااام( التعريفاااااي للطلباااااة المساااااتجدين بتااااااريخ  -

 اإلمام .

-25الفترة  حضور الملتقى الثالث لعمداء التطوير في الجامعات السعودية  ال  -

 هـ بجامعة اإلمام .26/4/1435

 هـ بجامعة اإلمام .26/4/1435حضور حلقة عمل بتاريخ  -

 هـ بجامعة اإلمام .2/5/1435حضور حفل جائصة التميص البحثي بتاريخ  -

هااـ 2/6/1435-1حضااور اجتماااع عمااداء شااؤون الطااالب بجامعااات المملكااة  ااال  الفتاارة  -

 بجامعة اإلمام .

المؤتمر الدولي ا و  للقرائن الطبية المعادرة وآثارها الفقهية حضور  -

 هـ بجامعة اإلمام .8/6/1435-6بتاريخ

الحضااااااور والمشاااااااركة فااااااي حلقااااااة نقاااااااش بعنااااااوان تعلاااااايم اللغااااااة العربيااااااة  -

هااااااـ  بمكتبااااااة 9/6/1435فااااااي الخااااااارج للاااااادكتور فوتشااااااي ميناااااا  أمااااااين بتاااااااريخ 

 الملك عبدالعصيص .

حلااااااام الصااااااايني للااااااادكتور فوتشاااااااي مينااااااا  حضاااااااور محاضااااااارة بعناااااااوان ال -

 هـ بمكتبة الملك عبدالعصيص .10/6/1435أمين بتاريخ 

حضااااااور يااااااوم المهنااااااة فااااااي نسااااااخته الثالثااااااة مركااااااص  اااااادمات التوظيااااااف  -

 هـ بجامعة اإلمام .12/6/1435-9وا عما  الريادية  ال  الفترة 

( لمسااااااؤولي التاااااادريب فااااااي القطاااااااعين  12حضااااااور الملتقااااااى الساااااانوي )  -

هاااااـ بجامعاااااة اإلماااااام عماااااادة المركاااااص 14/6/1435ي والخاااااار بتااااااريخ الحكاااااوم

 الجامعي لخدمة المجتمة .

حضاااااااور الحفااااااال السااااااانوي للجمعياااااااة الخيرياااااااة لتحفاااااااي  القااااااارآن فااااااااي  -

 هـ بجامعة اإلمام .15/6/1435منطقة الرياض بتاريخ 

مناقشة رسالة ماجستير  بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية للطالب  الد  -

-1338مصلح الغامدي بعنوان بالد غامد وزهران في عهد الملك عبدالعصيص ) بن 

 هـ . 16/6/1435هـ  دراسة تاريخية حضرية ( بتاريخ 1373

حضااااور ورشااااة العماااال الخادااااة بااااإعالن  ارطااااة طريااااق الجامعااااة لتحقيااااق  -

هاااااـ بجامعاااااة اإلماااااام وكالاااااة 20/6/1435متطلباااااات االعتمااااااد ا كااااااديمي بتااااااريخ 

 وير والجودة .التخطيط والتط

والمشااااااركة فاااااي الماااااؤتمر العاااااالمي الثااااااني لمكافحاااااة االرهااااااب :  الحضاااااور -

هااااـ بالجامعاااااة 23/6/1435-22مراجعااااات فكرياااااة وحلااااو  عملياااااة  ااااال  الفتااااارة 



 اإلسالمية .

الحضور والمشاركة في ندوة " دو  الخلي( العربية تاريخها وآثارها عبر  -

 م .  25/4/2014-22العصور " في دولة الكويت  ال  الفترة 

الحضور والمشاركة في حلقة نقاش بعنوان ) كتابة التاريخ الوطني: الفكرة  -

هـ بجامعة اإلمام كرسي الشيخ عبدالعصيص 28/6/1435والرؤية والتطبيق ( بتاريخ 

 التويجري للدراسات اإلنسانية .

ة مشاعل مناقشة رسالة ماجستير بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية للطالب -

 . هـ16/1/1436الملحم بعنوان التعليم في اإلحساء في عهد الملك عبدالعصيص بتاريخ 

حضور محاضرة بعنوان تاريخ الدراسات العربية واإلسالمية في المجر للدكتور  -

 هـ بمبنى مؤسسة الملك فيصل الخيرية .17/1/1436ماروث ميكلوس بتاريخ 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية للطالبة شيمه مناقشة رسالة ماجستير بجامعة  -

 . هـ22/1/1436بنت سعيد المطيري بعنوان التعليم في عهد الملك عبدالعصيص بتاريخ  

حضاااااااور محاضااااااارة بعناااااااوان هااااااال للمكتباااااااات مساااااااتقبل للااااااادكتور  الاااااااد  -

 هـ بمبنى مؤسسة الملك فيصل الخيرية .24/1/1436عصب بتاريخ 

فعالياااااااااات ) ملتقاااااااااى اإلرهااااااااااب الحضاااااااااور والمشااااااااااركة فاااااااااي حفااااااااال و -

هاااااااـ بجامعاااااااة 25/1/1436اإلكتروناااااااي :  طاااااااره وطااااااار  مكافحتاااااااه ( بتااااااااريخ 

 اإلمام .

حضااااااور محاضاااااارة بعنااااااوان ماااااان الربيااااااة الااااااديمقراطي السااااااوري إلااااااى  -

ا زماااااااة اإلقليمياااااااة : المساااااااارات ، القضاااااااايا ، المساااااااؤوليات واآلفاااااااا  للااااااادكتور 

الملاااااااك فيصااااااال هاااااااـ بمبناااااااى مؤسساااااااة 25/1/1436فرانساااااااوا بورجاااااااا بتااااااااريخ 

 الخيرية .

حضاااااااور حفااااااال إنجااااااااز مشاااااااروع )) الموساااااااوعة الميسااااااارة فاااااااي فقاااااااه  -

 هـ بجامعة اإلمام .16/2/1436القضايا المعادرة (( بتاريخ 

-22الحضور والمشاركة في مشروع " ا ستاذ الصائر "  ال  الفترة من  -

 هـ .24/2/1436

هـ بقاعة 8/3/1436حضور حفل تكريم الفائصين بجائصة الملك  الد بتاريخ  -

 ا مير سلطان الكبر  بالرياض .

مناقشة رسالة ماجستير بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية للطالبة هند بنت  -

حبيب المطيري بعنوان اقليم الوشم في عهد الدولة السعودية الثانية سعود بتاريخ  

 . هـ14/4/1436

يين ) فصااااااال دراساااااااي ( دورة المشااااااارفين الترباااااااو -حضاااااااور حفااااااال تساااااااليم جاااااااائص -

 هـ .1417/1418

 هـ . 1419دورة مشروع برنام( المدارس الرائدة في استراليا ) شهر (  -



 هـ .1419دورة لغة إنجليصية ) فصل دراسي ( بمعهد اإلدارة العامة  -

( ساااااااعة بمعهااااااد باااااارين باااااااور فااااااي فنااااااد  مريااااااديان ماااااان  12دورة الماااااادير المتميااااااص )  -

 م .1/11/2000م إلى 30/10/2000

دورة فااااااااي القياااااااااادة واإلبااااااااداع اإلداري بمعهاااااااااد اإلدارة العاماااااااااة  ااااااااال  الفتااااااااارة مااااااااان  -

 هـ . 9/8/1421هـ إلى 8/8/1421

دورة فاااي تحليااال المشاااكالت ودااانة القااارار بمعهاااد اإلدارة العاماااة بالريااااض  اااال  الفتااارة مااان  -

 هـ .12/8/1421هـ إلى11/8/1421

ة العاماااااااااة  اااااااااال  الفتااااااااارة مااااااااان دورة فاااااااااي التخطااااااااايط االساااااااااتراتيجي بمعهاااااااااد اإلدار -

 هـ .16/8/1421هـ إلى 15/8/1421

دورة فااااااااااااي إدارة االجتماعااااااااااااات بمعهااااااااااااد اإلدارة العامااااااااااااة  ااااااااااااال  الفتاااااااااااارة ماااااااااااان  -

 هـ .19/8/1421هـ إلى 18/8/1421

( ساااااااعة بماااااادارس ال هااااااران ا هليااااااة  ااااااال  الفتاااااارة  30دورة فااااااي الااااااتعلم التعاااااااوني )  -

 هـ .27/8/1421هـ إلى 22/8/1421من 

 هـ . 1422( ساعات  8لتعليم الحاسب اآللي )  نيوهورايصنبمركص  2002ورة آوت لوك د -

 هـ .1425دورة أمناء إدارات التربية والتعليم  -

سااااااايجما التحضااااااايري لااااااامدارات التعليمياااااااة باااااااوزارة التربياااااااة والتعلااااااايم  6دورة مبااااااااد   -

 هـ .1427( ساعة  60بمركص الخصامى ) 

 هـ . 1427( ساعة  25البرنام( التدريبي إدارة التغيير بكلية اليمامة )  -

 هـ . 1427( ساعة  25البرنام( التدريبي القيادة بالذكاء الوجداني بكلية اليمامة )  -

 م  .2008( ساعات  8بمراكص نيوهورايصن )   Ms Projectالبرنام( التدريبي  -

 هـ . 1429( ساعة  15روني ) البرنام( التدريبي التعليم اإللكت -

 هـ .1429( ساعة  15البرنام( التدريبي تصميم الحقائب التدريبية  )  -

هـ إلى 13/6/1430أيام ( من  5البرنام( التدريبي البرنام( المتكامل في إعداد المدربين )  -

 هـ .17/6/1430

أيام ( من  5البرنام( التدريبي مهارات وتقنيات البحث في المصادر اإللكترونية واإلنترنت )  -

 هـ . 24/6/1430هـ  إلى 20/6/1430

البرنام( التدريبي الثاني لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس " إعداد ونشر ا بحاث والدراسات  -

 هـ .25/6/1431في المجالت العلمية العالمية " 

البرنام( التدريبي الثالث لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس " أهمية الكتاب الجامعي في تحقيق  -

أهداف المنه( الدراسي في ضوء معايير الجودة " ) الموادفات ، اإلجراءات ، النماذج ، والتقويم 

 هـ .3/7/1431( 

 م 12/10/2014من  ATTENDANCE CERTIFICATE ( LEVEL4 )حضور دورة  -

 م . 16/11/2014إلى 

م  23/11/2014من  ATTENDANCE CERTIFICATE ( LEVEL5 )حضور دورة  -

 م . 25/12/2014إلى 

هـ 12/4/1436من  ATTENDANCE CERTIFICATE ( LEVEL6 )حضور دورة  -

 هـ .21/5/1436إلى 

أيام ( من  3في المرحلة الجامعية )  يورشة تدريبية تصميم وبناء المقرر اإللكترون -

 هـ ، بالعادمة ا ردنية عمان.11/4/1436هـ إلى 9/4/1436

أيام ( من  3البرنام( التدريبي ا ن مة الحاسوبية في عمليات الجودة واالعتماد ا كاديمي )  -

 هـ ، بالعادمة ا ردنية عمان.9/5/1436هـ إلى 7/5/1436



جلس الجامعة حو  فنيات المراسم والبرتوكو  واللباقة في السفر حضور دورة تدريبية  عضاء م-

 9-8بالتعاون مة معهد ا مير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ) لمدة يومين ( من 

 هـ.5/1437/

 اللجان والمشاركات:

عضااااااو لجنااااااة القياااااااس والتقااااااويم باااااااإلدارة العامااااااة للتربيااااااة والتعلاااااايم بمنطقااااااة الرياااااااض  - 

 ـ .ه1417

المشاااااارف علااااااى الباااااااحثين فااااااي موسااااااوعة أعااااااالم المملكااااااة العربيااااااة السااااااعودية باااااادار  -

 هـ .1418 صالملك عبدالعصي

 هـ . 1418عضو لجنة ا ساليب الفعالة باإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض  -

 مادة التاريخ . هـ ل1419/1420رئيس لجنة تقدير درجات ا تبار الثانوية العامة للعام الدراسي  -

 هـ لمادة التاريخ .1420/1421رئيس لجنة إعداد أسئلة الثانوية العامة للعام الدراسي  -

 هـ1424 - 1423عضو ومقرر اللجنة التعليمية الثقافية بمجلس المنطقة بإمارة منطقة الرياض  -

 ـ .ه1425 - 1423رئيس لجنة إعداد ومتابعة وإ راج جائصة  الد بن أحمد السديري  -

مااان الاااوزارات ذات العالقاااة  ةعضاااو ومقااارر لجناااة الم ااااهر السااالوكية لاااد  الشاااباب والمشاااكل -

 هـ .1425 - 1424

عضاااو لجناااة القواعاااد التن يمياااة لمجاااالس التربياااة والتعلااايم ) مجلاااس التربياااة والتعلااايم بالمنطقاااة  -

 هـ .1426المجلس المحلي (

العمل التربوي المنعقد بمنطقة الباحة عضو لجنة دياغة توديات اللقاء الرابة عشر لقادة  -

 هـ .1425/1426

عضو لجنة المسح السنوية للمواقة المحتاجة إلحداث مدارس دا ل و ارج المدن لمنطقة الرياض  -

 هـ .1426

 هـ . 1427عضو ومقرر لجنة احتياج وزارة التربية والتعليم من شاغلي الوظائف التعليمية  -

لجهات اإلشرافية على المدرسة على الهيكل التن يمي إلدارات عضو ومقرر لجنة أثر تعدد ا -

 هـ . 1427التربية والتعليم بمناطق ومحاف ات المملكة 

 هـ . 1428عضو ومقرر لجنة دراسة آلية اال تبارات بعد إلغاء مركصية ا سئلة  -

 هـ .  1428من قطاعات الوزارة المختلفة  ةعضو لجنة مقارنة البيانات اإلحصائية والمشكل -

المشاركة في مشروع حلقات النقاش حو  الرؤية المستقبلية للتعليم العام في المملكة العربية  -

السعودية والتي ن مها مركص الملك عبد العصيص للحوار الوطني بالتعاون مة مشروع الملك عبد هللا 

 هـ .1431م بن عبد العصيص  لتطوير التعليم العام " وذلك  ال  شهر ذي القعدة " من عا

ممثل مكتب نائب وزير التربية والتعليم  في اللقاء التعريفي للمشرفين التربويين المعنيين بمشروع  -

 تجريب المواد التعليمية في المشروع الشامل لتطوير المناه( .

المشاااارف علااااى الفريااااق التنفيااااذي لمشااااروع توحيااااد السياسااااات بمكتااااب نائااااب الااااوزير لتعلاااايم  -

 هـ .1428البنين 

ممثل وزارة التربية والتعليم في اجتماعات دراسة وأهداف وسياسات الخطاة االساتراتيجية للتعلايم  -

 هـ .1428والتدريب المهني في المملكة العربية السعودية مقر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء 

 .هـ 1428ممثل وزارة التربية والتعليم في اللجنة العليا لمهرجان الشباب الخليجي ا و   -

 هـ .1429التن يمية  ندية المعلمين  ةعضو لجنة إعداد الالئح -

والهيئة العامة للسياحة والتراث  –والمالية  –ممثل وزارة التعليم مة ممثلي ) وزارة الخارجية  -

هـ لمناقشة حاجة 15/8/1436ودارة الملك عبدالعصيص ( في االجتماع المنعقد بتاريخ  –الوطني 

 العربية واإلسالمية بجامعة فرانكفورت بالمانيا للدعم المالي.معهد تاريخ العلوم 

 عضو جمعية التاريخ واآلثار بدو  مجلس التعاون لدو  الخلي( العربية . -

 عضو الجمعية التاريخية السعودية . -

 عضو المجلس التنفيذي التحاد جامعات العالم اإلسالمي . -



 المشاركات الخارجية:

التربية والتعليم إلى استراليا لالطالع والتدريب على التجربة االسترالية عضو وفد وزارة  -

 هـ .1419في التعليم 

السااااعودية بواشاااانطن فااااي  ةاإلشااااراف علااااى ا تبااااارات الثانويااااة العامااااة فااااي ا كاديمياااا-

 هـ .1425الواليات المتحدة ا مريكية 

ية للجودة الشاملة بدولة اإلمارات رئيس فريق وزارة التربية والتعليم الزائر للكلية االلكترون -
هـ .26/10/1428-25العربية المتحدة في الفترة   

عضو وفد اجتماع المجلس التنفيذي التحاد جامعات العالم اإلسالمي  بدولة  اإلمارات  -
 هـ.  1432العربية المتحدة

اتحاد ماليزيا   عضو وفد اجتماع المجلس التنفيذي التحاد جامعات العالم اإلسالمي  بدولة -
 هـ .  1434
عضو وفد اجتماع المجلس التنفيذي التحاد جامعات العالم اإلسالمي  بدولة  المغرب  -
 هـ .  1435

 بحوث محكمة:

 دراسة تاريخ المملكة العربية السعودية في مقررات التعليم العام. -

  . التاريخ الوطني : الفكرة والرؤية والتطبيق -

 المملكة العربية السعودية وشركة أرامكو ، دراسة تاريخية .  -

 . ( مرحلة التأسيس ) لمملكة العربية السعودية وا وبيكا -

دراسة في تاريخ البترو   ، لمملكة العربية السعودية وشركة الصيت العربية المحدودةا -

  . السعودي

 عهد الملك عبد العصيص. اإلعالم البترولي في المملكة العربية السعودية في-

 . دراسة في تاريخ البترو  السعودي ،شركة جيتي للصيت  -

 نشأة بترومين وتطورها ، دراسة تاريخية حضارية في الصناعة البترولية . -

 مشروعات ا وابك البترولية ، دراسة في التاريخ االقتصادي . -

 التعليم العام للبنات وتطوره في منطقة عسير . -

 

 ات والمؤتمرات العلميةالندو

الحضور والمشاركة ببحث في اللقاء العلمي للجمعية التاريخية السعودية في مدينة أبها  -

 هـ .19/5/1430

مقااارر النااادوة العلمياااة المتخصصاااة بعناااوان القااادس فاااي ضااامير العاااالم ) الحاااق .. التااااريخ  -

التعااااون ماااة اللجناااة العلياااا .. الساااالم ( التاااي ن متهاااا جامعاااة اإلماااام محماااد بااان ساااعود اإلساااالمية ب

 هـ . 6/4/1431للمهرجان الوطني للتراث والثقافة بتاريخ 

الحضور والمشاركة ببحث علمي عن من مة ا وبك في الندوة الدولية للطاقة وأعما   -

، بمناسبة احتفا  المملكة  ةمعرض الرياض الدولي للبترو  والغاز والصناعات البتر وكيماوي

 م . 2010أكتوبر20-18بمرور  مسين عاماً على تأسيس من مة أوبك،  ال  الفترة من 

الحضور والمشاركة بورقة عمل بعنوان دراسة تاريخ المملكة العربية السعودية في مقررات  -

ل التعليم العام ( التعليم العام في برنام( ورشة العمل ا ولى ) تدريس التاريخ الوطني في مراح

لتشخيص الواقة واستشراف المستقبل ، كرسي الملك عبدالعصيص لدراسات تاريخ المملكة ، جامعة 

 م . 2011أكتوبر11 -هـ 13/11/1432اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية          

للطالبة مشاعل الهاشل  مناقشة رسالة ماجستير  بجامعة ا ميرة نوره بنت عبدالرحمن -

 هـ .12/5/1433وان التعليم العالي في عهد الملك  الد بن عبدالعصيص آ  سعود. بتاريخ بعن

-2حضور ) المؤتمر السعودي الدولي ا و  إلدارة ا زمات والكوارث (  ال  الفترة  -

 هـ  بجامعة اإلمام .6/11/1434-1هـ     والفترة 3/11/1434



سااااااااتانفورد ماااااااان اجاااااااال الحضااااااااور والمشاااااااااركة ) للمقااااااااابالت مااااااااة وفااااااااد معهااااااااد  -

 هـ بجامعة اإلمام .6/11/1434-2مشروع الخطة االستراتيجية  (  ال  الفترة 

-10الحضاااااااااور والمشااااااااااركة فاااااااااي ماااااااااؤتمر الوحااااااااادة الوطنياااااااااة  اااااااااال  الفتااااااااارة  -

 هـ بجامعة اإلمام .12/11/1434

وان مناقشة رسالة ماجستير  بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  للطالب فهد الفهيد بعن -

 هـ .19/11/1434العالقات السعودية اإلندونيسية في عهد الملك عبدالعصيص بتاريخ 

 هـ بجامعة اإلمام .15/1/1435حضور مؤتمر الفقه اإلسالمي بتاريخ  -

-29حضور ملتقى عمداء ومديري معاهد وكليات ومراكص الترجمة  ال  الفترة -

 هـ بجامعة اإلمام .30/1/1435

هااااـ بجامعااااة 5/2/1435ة ) مركااااص التميااااص البحثااااي ( بتاااااريخ حضااااور ورشااااة تأسيسااااي -

 اإلمام .

الحضور والمشاركة في مؤتمر الحوار وأثره في الدفاع عن النبي دلى هللا عليه وسلم  ال   -

 هـ بجامعة اإلمام .8/2/1435-7الفترة 

هااااـ 15/2/1435حضااااور الورشااااة تأسيسااااية لمركااااص دراسااااات سااااو  العماااال بتاااااريخ  -

 . بجامعة اإلمام

حضاااااااااور الورشاااااااااة التأسيساااااااااية لمركاااااااااص تطبيقاااااااااات الحاساااااااااب فاااااااااي المجااااااااااالت  -

 هـ بجامعة اإلمام .22/2/1435-21الشرعية  ال  الفترة           

 هـ بجامعة اإلمام .1/3/1435هـ إلى 28/2/1435حضور مؤتمر المنادحة من  -

حضااااااور الورشااااااة التأسيسااااااية لكرسااااااي اليونسااااااكو للحااااااوار بااااااين اتباااااااع الااااااديانات  -

 هـ بجامعة اإلمام .7/3/1435لثقافات بتاريخ وا

هااااـ بجامعااااة 29/3/1435-25حضااااور مشااااروع الخطااااة االسااااتراتيجية  ااااال  الفتاااارة  -

 اإلمام .

هاااااـ بجامعاااااة 11/4/1435حضاااااور البرناااااام( التعريفاااااي للطلباااااة المساااااتجدين بتااااااريخ  -

 اإلمام .

-25الفترة  حضور الملتقى الثالث لعمداء التطوير في الجامعات السعودية  ال  -

 هـ بجامعة اإلمام .26/4/1435

 هـ بجامعة اإلمام .26/4/1435حضور حلقة عمل بتاريخ  -

 هـ بجامعة اإلمام .2/5/1435حضور حفل جائصة التميص البحثي بتاريخ  -

هااـ 2/6/1435-1حضااور اجتماااع عمااداء شااؤون الطااالب بجامعااات المملكااة  ااال  الفتاارة  -

 بجامعة اإلمام .

-6مر الدولي ا و  للقرائن الطبية المعادرة وآثارها الفقهية بتاريخحضور المؤت -

 هـ بجامعة اإلمام .8/6/1435

الحضاااااااور والمشااااااااركة فاااااااي حلقاااااااة نقااااااااش بعناااااااوان تعلااااااايم اللغاااااااة العربياااااااة فاااااااي  -

هااااااااـ  بمكتبااااااااة الملااااااااك 9/6/1435الخااااااااارج للاااااااادكتور فوتشااااااااي ميناااااااا  أمااااااااين بتاااااااااريخ 

 عبدالعصيص .

حضاااااااور محاضااااااارة بعناااااااوان الحلااااااام الصااااااايني للااااااادكتور فوتشاااااااي مينااااااا  أماااااااين  -

 هـ بمكتبة الملك عبدالعصيص .10/6/1435بتاريخ 

حضااااااور يااااااوم المهنااااااة فااااااي نسااااااخته الثالثااااااة مركااااااص  اااااادمات التوظيااااااف وا عمااااااا   -

 هـ بجامعة اإلمام .12/6/1435-9الريادية  ال  الفترة 

التاااااادريب فااااااي القطاااااااعين الحكااااااومي ( لمسااااااؤولي  12حضااااااور الملتقااااااى الساااااانوي )  -

 هـ بجامعة اإلمام عمادة المركص الجامعي لخدمة المجتمة .14/6/1435والخار بتاريخ 

حضااااااااور الحفاااااااال الساااااااانوي للجمعيااااااااة الخيريااااااااة لتحفااااااااي  القاااااااارآن فااااااااي منطقااااااااة  -

 هـ بجامعة اإلمام .15/6/1435الرياض بتاريخ 



اإلسالمية للطالب  الد بن مصلح  مناقشة رسالة ماجستير  بجامعة اإلمام محمد بن سعود -

هـ  دراسة تاريخية 1373-1338الغامدي بعنوان بالد غامد وزهران في عهد الملك عبدالعصيص ) 

 هـ . 16/6/1435حضرية ( بتاريخ 

حضااااور ورشااااة العماااال الخادااااة بااااإعالن  ارطااااة طريااااق الجامعااااة لتحقيااااق متطلبااااات  -

اإلماااااام وكالاااااة التخطااااايط والتطاااااوير هاااااـ بجامعاااااة 20/6/1435االعتمااااااد ا كااااااديمي بتااااااريخ 

 والجودة .

الحضااااور والمشاااااركة فااااي المااااؤتمر العااااالمي الثاااااني لمكافحااااة االرهاااااب : مراجعااااات  -

 هـ بالجامعة اإلسالمية .23/6/1435-22فكرية وحلو  عملية  ال  الفترة 

 الحضور والمشاركة في ندوة " دو  الخلي( العربية تاريخها وآثارها عبر العصور " في -

 م .  25/4/2014-22دولة الكويت  ال  الفترة 

الحضور والمشاركة في حلقة نقاش بعنوان ) كتابة التاريخ الوطني: الفكرة والرؤية  -

هـ بجامعة اإلمام كرسي الشيخ عبدالعصيص التويجري للدراسات 28/6/1435والتطبيق ( بتاريخ 

 اإلنسانية .

د بن سعود اإلسالمية للطالبة مشاعل الملحم مناقشة رسالة ماجستير بجامعة اإلمام محم -

 . هـ16/1/1436بعنوان التعليم في اإلحساء في عهد الملك عبدالعصيص بتاريخ 

حضور محاضرة بعنوان تاريخ الدراسات العربية واإلسالمية في المجر للدكتور ماروث  -

 هـ بمبنى مؤسسة الملك فيصل الخيرية .17/1/1436ميكلوس بتاريخ 

رسالة ماجستير بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية للطالبة شيمه بنت سعيد  مناقشة -

 . هـ22/1/1436المطيري بعنوان التعليم في عهد الملك عبدالعصيص بتاريخ  

حضاااااااور محاضااااااارة بعناااااااوان هااااااال للمكتباااااااات مساااااااتقبل للااااااادكتور  الاااااااد عاااااااصب  -

 هـ بمبنى مؤسسة الملك فيصل الخيرية .24/1/1436بتاريخ 

ضاااااااور والمشااااااااركة فاااااااي حفااااااال وفعالياااااااات ) ملتقاااااااى اإلرهااااااااب اإلكتروناااااااي : الح -

 هـ بجامعة اإلمام .25/1/1436 طره وطر  مكافحته ( بتاريخ 

حضاااااااور محاضااااااارة بعناااااااوان مااااااان الربياااااااة الاااااااديمقراطي الساااااااوري إلاااااااى ا زماااااااة  -

اإلقليمياااااااة : المساااااااارات ، القضاااااااايا ، المساااااااؤوليات واآلفاااااااا  للااااااادكتور فرانساااااااوا بورجاااااااا 

 هـ بمبنى مؤسسة الملك فيصل الخيرية .25/1/1436بتاريخ 

حضاااااااور حفااااااال إنجااااااااز مشاااااااروع )) الموساااااااوعة الميسااااااارة فاااااااي فقاااااااه القضاااااااايا  -

 هـ بجامعة اإلمام .16/2/1436المعادرة (( بتاريخ 

 هـ .24/2/1436-22الحضور والمشاركة في مشروع " ا ستاذ الصائر "  ال  الفترة من  -

هـ بقاعة ا مير سلطان 8/3/1436ئصة الملك  الد بتاريخ حضور حفل تكريم الفائصين بجا -

 الكبر  بالرياض .

مناقشة رسالة ماجستير بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية للطالبة هند بنت حبيب  -

 . هـ14/4/1436المطيري بعنوان اقليم الوشم في عهد الدولة السعودية الثانية سعود بتاريخ  

هـ بقاعة ا مير سلطان 10/5/1436ة الملك فيصل العالمية بتاريخ  حضور حفل تسليم جائص -

 الكبر  بالرياض .

الحضور والمشاركة في اللقاء العلمي الخامس عشر للجمعية التاريخية السعودية في مدينة  -

 هـ .14/5/1436-11جازان  ال  الفترة 

عبدالعصيص بن عبدالرحمن الحضور والمشاركة في المؤتمر العالمي الثاني عن تاريخ الملك  -

رحمة هللا برعاية  ادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعصيص آ  سعود بتاريخ  -آ  سعود 

 هـ بجامعة اإلمام .20/5/1436

حضااااور محاضاااارة علميااااة بعنااااوان " جهااااود العاااارب والمساااالمين غياااار المعروفااااة فااااي  -

هااااـ  بمكتبااااة 21/5/1436بتاااااريخ  الجغرافيااااا الرياضااااية " للبروفيسااااور الاااادكتور فااااؤاد سااااصكين

 الملك فهد الوطنية بالرياض .



حضاااااااورحفل افتتااااااااا نااااااادوة ومعااااااارض تااااااااريخ الملاااااااك فهاااااااد بااااااان عبااااااادالعصيص آ   -

هاااااااـ بمركاااااااص الريااااااااض الااااااادولي للماااااااؤتمرات 11/6/1436رحماااااااة هللا بتااااااااريخ  –ساااااااعود 

 والمعارض .

في المملكة بتاريخ  حضور الورشة التأسيسية لكرسي الملك سعود لدراسات التعليم العالي -

 هـ .11/7/1436

حضور حفل افتتاا المنتد  الرابة للشراكة المجتمعية في مجا  البحث العلمي بعنوان )  -

 هـ بجاامعة اإلمام .17/7/1436-16النصاهة العلمية ( بتاريخ 

الحضور والمشاركة في حلقة النقاش ) دور وكالء الكليات وا قسام العلمية في التطوير  -

 هـ .10/7/1436الجامعي (  بمدينة الرياض  ال  الفترة 

مناقشة رسالة ماجستير بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية للطالبة منا  ابراهيم السرية  -

ي عهد الملك فهد بن عبدالعصيص ا  سعود بتاريخ  بعنوان  المساعدات الخارجية وأثرها ف

 . هـ17/12/1437
 


