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 .عبداهلل بو عمٌ بو حممد العجالى االسم:

 اإلمام حممد بو صعىد اإلصالمًُ. ادتامعُ:

 العمىم االجتماعًُ. الكمًُ:

 التاريخ واذتضارَ. الكضم:

 دكتىراه. املزحمُ:

 معًد ظامعُ اإلمام حممد بو صعىد اإلصالمًُ. الىظًفُ:

 التاريخ اذتديح واملعاصز. التخضط العام:

 تاريخ املممكُ العزبًُ الضعىديُ. قًل:التخضط الد

  ajlan@hotmail.com-aa االميًن:

 

 املؤين العممٌ:

   يــ1426-1425، ختضط التاريخ ، صهُ التخزج بكالىريىظ، جامعُ الكضًم. 

  ،مضار التاريخ ، قضم التاريخ، اآلدابكمًُ ماجضتري، جامعُ املمك صعىد، الزياض

 .يــ1435، اذتديح

 الدورات:

 ايمتط( ُعًادَ يف المغُ االجنمًشيIELTS ُمو جامع )(AUSTINCOMMUNITY 

COLLEGE)  م. 2012يف الىاليات املتخدَ األمزيكًُ، عام  

 ( ٌعًادَ دولًُ لكًادَ اذتاصب اآللــــــــــــــICDL عام )م مو التعمًم الفين 2005

 ًد اذتضارَ(والتدريب املًين )مع

  ،م، واملكامُ يف 2017دورَ يف االختبارات التخضًمًُ ودوريا يف قًاظ نىاتج التعمم

 جامعُ اإلمام حممد بو صعىد اإلصالمًُ.

   ،ٌم، واملكامُ يف 2017دورَ يف مهضات التعمم الغخضًُ يف التدريط ادتامع

 جامعُ اإلمام حممد بو صعىد اإلصالمًُ.

 
 السرية الذاتية ا
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  ادارَ التدريب الرتبىٍ ، مو م2014، عام  اختا  الكزارتكهًات ابداعًُ يفدورَ يف

 .بالزياض

  دورَ يف الىثائل احملمًُ، واملكامُ يف جامعُ املمك صعىد بالزياض ، عام

 م.2009يـ/1430

  مدارظ املممكُ بالزياض.م، مو 2005عام االدارَ الضفًُ، دورَ يف 

  الزياض.مدارظ املممكُ بم، مو 2005عام صعىبات التعمم، دورَ يف 

  مدارظ املممكُ بالزياض.م، مو 2005، عام التعمًم االلكرتونٌدورَ يف 

  مدارظ املممكُ بالزياض.م، مو 2005، عام التعمًم التعاونٌدورَ يف 

  مدارظ املممكُ بالزياض.م، مو 2005عام اإلدارَ والتفاعن الضفٌ، دورَ يف 

  مدارظ املممكُ بالزياض.م، مو 2005، عام بهاء بزنامج تعدين الضمىكدورَ يف 

  مدارظ املممكُ بالزياض.م، مو 2005عام األصئمُ الضفًُ، دورَ يف 

  مدارظ املممكُ بالزياض.م، مو 2005عام بهاء االختبارات، دورَ يف 

  مدارظ املممكُ بالزياض.م، مو 2005، عام التخطًط الرتبىٍدورَ يف 

  دورَ يفPOWERPOINT بالزياض.م، مو مدارظ املممكُ 2005، عام 

  م، املكامُ يف وسارَ الغؤوى االصالمًُ.2004فو التعامن، عام دورَ يف 

 

 ارتربات العممًُ:

  ٌحتِ عام م2006/ ـي1425مو عام  ،ثانىٍ –متىصط  –تدرج يف التعمًم العام :ابتدائ ،

 م.2016يـ/1438

 .مغزف عمِ اختبارات تابع إلدارَ تعمًم الزياض 

 العام بو صعىد اإلصالمًُ لتدريط بعض املكزرات،  مع جامعُ اإلمام حممد متعاوى 

 يــ.1438 -1437ادتامعٌ 

  التابع لكمًُ العمىم االجتماعًُ التاريخ واذتضارَ،  كضمعمِ املىقع اإللكرتونٌ لمغزف

 ظامعُ اإلمام حممد بو صعىد اإلصالمًُ.

 َعماهلا. يف بعض أ التاريخ واذتضارَكضم ، وممجاًل لعضى يف دتهُ التكىيم وادتىد 

 :املًارات 

 المغُ اإلجنمًشيُ. إجادَ .1
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 اصتخدام اذتاصب اآللٌ. إجادَ  .2

 حتمن املضؤولًُ. .3

 ادتدَ واملجابزَ. .4

 تطىيز الذات. .5

 العضىيات:

 عضى ادتمعًُ التارخيًُ الضعىديُ. .1

 الهدوات واملؤمتزات وورش العمن:

الىسارات اليت تكًمًا واملؤمتزات الىطهًُ، العديد مو املمتكًات العممًُ حضىر  .1

 العزبًُ الضعىديُ. يف املممكُواملؤصضات ادتامعات و

اءات ادتمعًُ التارخيًُ الضعىديُ، واملكامُ يف لكحضىر متكزر لمعديد مو  .2

 جامعات املممكُ العزبًُ الضعىديُ.

 لكاءضمو ا م قزاءَ وحتمًن(1841يـ/1257كىى بكعاء عجًُ بعهىاى )غاركُ م .3

ظامعُ حائن يف الفرتَ ما بني الضعىديُ واملكام  التارخيًُ مجمعًُ الضابع عغز ل

 يـ.15-17/6/1438

 

 

 

 
 


