
 بو شعّد بو مصفر الطُِل السيرانْ:الدنتُر ذلفُظ 

 ذلفُظ بو شعّد بو مصفر الطُِل السيرانْ. االشم :

 مهٕ املهرمٕ. مهاى املّالد :       .  ي1375 تارِذ املّالد :

 . ي1420ظًر ذٓ الكعدٔ عام  تارِذ التدرز :       دنتُراٍ.  العًادٔ اجلامعّٕ :

ٕ  –أشتاذ مصاعد يف قصم التارِذ َاحلضارٔ  العمل احلالْ : دامعةٕ اممةام     .نلّٕ العلُم االدتماعّة

 ذلمد بو شعُد امشالمّٕ بالرِاض.

تةةارِذ اجلسِةةرٔ العربّةةٕ الكةةدِم َقةةرا٘ٔ      التدضةةط الةةدقّل :          تةةارِذ قةةدِم.  التدضةةط العةةام : 

 الهكُش اجلهُبّٕ.

 M77fhs@gmail.comالربِد املهرتَنْ/ 

  العًادات العلمّٕ :

1-  ٍ ْ  التةةةارِذ يف دنتةةُرا ٕ  مةةةو الكةةةدِم العربةة  عةةةام بفرنصةةةا برَفةةانض  – إى – إنةةةض دامعةة

 . ية1420

 .1414ٍ بفرنصا برَفانض – إى – إنض دامعٕ مو الكدِم العربْ التارِذ يف مادصتري -2

ٔ  االشتشكام ظًادٔ علٖ ساصل  -3  عةام  َاملةثثُرات  اآلثةار  فةر   البشةُخ  دلةا   يف أبًةا  جلةاٙس

 ية1428

 عةةةام املهرمةةةٕ مبهةةةٕ الكةةةرٗ أم دامعةةةٕ مةةةو امشةةةالمّٕ َالةةةه م احلضةةةارٔ يف بهةةةالُرُِط  -4

  .ية1402

 امشةةالمّٕ شةةعُد بةةو ذلمةةد اممةةام دامعةةٕ مةةو َسضةةارتٌ احلةةدِح التةةارِذ يف مادصةةتري -5

 ية1410عام

 األعما  َاملعارنات:

اجلهادرِٕ املعرف علٖ دهاح دامعٕ اممام ذلمد بو شعُد امشالمّٕ يف مًرداى  -1

 ية.1406-1409

 ية.1405عضُ جلهٕ االشتكبا  يف مؤمتر امللو عبدالعسِس  -2

 ية. 1410-1408أمني قصم التارِذ َاحلضارٔ  -3

رّٙض جلهٕ الرصد َإظًار الهتاٙر َاملعرف علةٖ ظةُٚى الطةال  يف نلّةٕ العلةُم       -4

 ية".1427 – 1422االدتماعّٕ " 

ابعةةٕ سةةاالت اةةال  الهلّةةٕ    َنّةةل قصةةم التةةارِذ َاحلضةةارٔ َمهلةةت بثعمةةا  مت       -5

 ية.1428-1426َتضشّشًا 

 ية.1427-1421املعارنٕ يف عدٔ جلاى يف قصم التارِذ َاحلضارٔ   -6



املعةةارنٕ ببشةةح" نكةةُش امللةةو احلمةةريٓ ُِشةةت أشةةثر ِجةةثر يف مهطكةةٕ  ةةراى          -7

" يف نةدَٔ ثثةار اجلسِةرٔ العربّةٕ الةت عكةدت يف        َعالقتًا بكضٕ أصشا  األخةدَد 

 ية.1421عام  اململهٕ املغربّٕ

 عضُ جلهٕ ترمجٕ حبُخ مؤمتر االريا  باجلامعٕ. -8

عضةةُ لجةةل لكصةةم التةةارِذ َاحلضةةارٔ يف جلهةةٕ اجلةةُدٔ َاالعتمةةاد األنةةاد ْ           -9

 بالهلّٕ.

 حتهّم العدِد مو البشُخ العلمّٕ.  -10

التعاَى اخللّذْ, َعضُ يف  عضُ يف مجعّٕ التارِذ َاآلثار بدَ  دللض  -11

 اجلمعّٕ التارخيّٕ الصعُدِٕ.

مصتعةار متفةةر  يف برنةةامر خةةادم احلةرمني العةةرِفني لالبتعةةاخ اخلةةاردْ    -12

بُزارٔ التعلّم العالْ َاملعةرف علةٖ ظةؤَى الطةال  َالكبةُ  يف الربنةامر َمهصةل        

, نُّزلهدا, للمعايد َاجلامعات يف فرنصا, اشبانّا, إِطالّا, أمرِها, نهدا, اشرتالّا

 ية".1437 -1428برِطانّا, اِرلهدا "

 


