
 

 

   عاني   صاحل بن مدَّه بن محيدان اجلد

ٍـ ، ّفَٔا ىػأ، ّبَا دزع املسحل٘ االبتدائٔ٘ 1393ّلد يف مدٓي٘ جدٗ يف عاو 

ّاملتْضط٘ ّالجاىْٓ٘، ّحصل علٙ دزج٘ البكالْزْٓع مً جامع٘ اإلماو 

ذلند بً ضعْد اإلضالمٔ٘ بالسٓاض بكلٔ٘ العلْو االجتناعٔ٘ مً قطه 

 ٍـ.1416ّكاٌ األّل علٙ دفعتُ يف عاو  التازٓخ ّاحلضازٗ،

 

العنل احلالٕ:  ذلاضس بقطه التازٓخ ّاحلضازٗ ظامع٘ اإلمـاو ذلنـد بـً ضـعْد اإلضـالمٔ٘  دٓيـ٘       

يف الطـي٘  ئل دزج٘ الدكتْزاِ مً املنلك٘ املتحـدٗببسٓطاىٔا  جامعـ٘ سكطـ    لالسٓاض ّمبتعح حالًٔا 

 األخريٗ اآلٌ.

لعصٓص للكتـا  يف فــسل الكتـت املتعلقــ٘ بتـازٓخ الصٓــسٗ العسبٔـ٘ عــ      * حاصـل علـٙ جــائصٗ امللـا عبــدا   

 و. 4/5/2016يف دّزتَا الجاىٔ٘ ّمت اضتالو الائصٗ مً ٓدٖ خادو احلسمني الػسٓفني يف تازٓخ العصْز 

* زئٔظ زكً احلـسمني الػـسٓفني يف املـ اس العلنـٕ الـدّلٕ الطـادع يف ليـدٌ يف جامعـ٘ بسّىٔـل يف           

 و. 2012س أكتْب 14 -11

* زئٔظ زكً احلسمني الػسٓفني يف الْٔو الْطين الطعْدٖ  يف بسٓطاىٔا املقاو يف جامع٘ سكط  يف 

 و. 2012ضبتن   30

*  عنـــل معلنيفـــا يف ّشازٗ ال بٔـــ٘ ّالتعلـــٔه  دٓيـــ٘ امللـــا عبـــدالعصٓص الطـــكئ٘     بـــاحلسع الـــْطين   

 ٍـ . 22/7/1428ٍـ، سىل 1416/ 27/11 دٓي٘ السٓاض، ّذلا مير 

ٍــ، مـً قطـه ال بٔـ٘ بكلٔـ٘ العلـْو       1417*  حصل علٙ الدبلْو العاو يف ال بٔ٘  ستب٘ الػـس  يف عـاو   

 االجتناعٔ٘ ظامع٘ اإلماو ذلند بً ضعْد اإلضالمٔ٘ بالسٓاض.

*  اجــــتاش الطــــي٘ امليـَ ٔــــ٘ يف مسحلـــ٘ املاجـطتٔــــس بقطـــه التـــازٓخ ّاحلضـــازٗ بتــــقدٓس  تـــاش  ــــعدل  

 .5مً  4667نـٕ تساكــ

ٍـــ ، ّكــاٌ عيــْاٌ السضــال٘: ة  املدٓيــ٘ ّ ــال  17/10/1427*  ىــال دزجــ٘ املاجطــتري بتقــدٓس  تــاش يف   

 ة.دزاض٘ تازخئ٘  احل اش يف كتت السحالت خالل القسىني التاضع ّالعاغس اهل سٓني

زٓخ ّاحلضـــازٗ * اجتــاش الطــي٘ امليَ ٔـــ٘ يف بسىــاما الـــدكتْزاٗ يف التــازٓخ اإلضـــالمٕ مــً قطـــه التــا      

 .5مً  4696ظامع٘ اإلماو ذلند بً ضعْد اإلضالمٔ٘ بالسٓاض بتقدٓس  تاش مستفع  عدل 

*  حصل يف مجٔع ضيْات عنلُ عيدما كاٌ معلنًا يف مدازع احلسع الْطين  دٓي٘ السٓاض ثه يف 

 ّشازٗ ال بٔ٘ ّالتعلٔه،علٙ تقدٓس  تاش يف اآلداء الْظٔفٕ. 



جالٔــًا يف مــدازع احلــسع الــْطين مــً قبــل صــاحت الطــنْ امللكــٕ األمــري متعــت بــً     *  ُكــَسوم معلنيفــا م

 ٍـ. 1423عبداهلل بً عبدالعصٓص يف عاو 

ــٔه العــاو يف مدٓيــ٘ امللــا          *  غــازيف يف العدٓــد مــً األىػــط٘ الجقافٔــ٘ ّالــ اما التعلٔنٔــ٘ يف التعل

 عبدالعصٓص الطكئ٘ باحلسع الْطين. 

احلاضـت مـً ّكالـ٘ الػـ ٌّ الجقافٔـ٘ ّالتعلٔنٔـ٘ بـاحلسع الـْطين          *  حصل علٙ  غَادٗ يف مَازات

 ٍـ.1424يف عاو 

ــازٓخ          ــالمٔ٘  يف تـ ــعْد اإلضـ ــً ضـ ــد بـ ــاو ذلنـ ــ٘ اإلمـ ــازٗ  ظامعـ ــازٓخ ّاحلضـ ــه التـ ــدًا بقطـ ــني معٔـ * عـ

 ٍـ ،22/7/1428

اإلضــالمٔ٘ يف *  مت تسقٔتــُ سىل ذلاضــس بقطــه التــازٓخ ّاحلضــازٗ ظامعــ٘ اإلمــاو ذلنــد بــً ضــعْد     

 . ٍـ21/10/1429تازٓخ 

ٍــ  23/1/1430*  املػس  علٙ مْقع قطه التازٓخ ّاحلضازٗ اإللك ّىٕ يف مْقع الامع٘ حتـٙ تـازٓخ   

 . 

 : عضْٓ٘ النعٔات العلنٔ٘

 * عضْ يف النعٔ٘ ال ٓطاىٔ٘ للدزاضات اإلىطاىٔ٘ .

 * عضْ يف النعٔ٘ الطعْدٓ٘ يف جامع٘ سكط  يف بسٓطاىٔا.

 *  عضْ يف النعٔ٘ التازخئ٘ الطعْدٓ٘ .  

 *  عضْ يف مجعٔ٘ التازٓخ ّاآلثاز بدّل دللظ التعاٌّ اخللٔ ٕ. 

 * عضْ يف مجعٔ٘ احتاد امل زخني العس  بالقاٍسٗ. 

 * عضْ مػازيف يف املسكص اإلضالمٕ ظيْ  غس  بسٓطاىٔا يف مقاطع٘ دٓفً

  يف بسٓطاىٔا.  * عضْ مػازيف يف اليادٖ الطعْدٖ يف مدٓي٘ سكط 

 يف مدٓي٘ سكط  يف بسٓطاىٔا.   ٘الطعْدٓ مػازيف يف املدزض٘* عضْ 
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