
 

 

 

 الكامل: بدور محمد أحمد عبدهللا العثمان االسم
 : أستاذ مساعد الوظيفة

 
 

 المعلومات الشخصية 

 سعوديةالجنسية | 

 م 1977/  8/ 16هـ الموافق 1397/ 9/ 2 تاريخ الميالد | 

 التاريخ  القسم | 

 balotman@iau.edu.sa البريد الجامعي الرسمي | 

 38181 بالمكتب | الهاتف الخاص 

 المهارات اللغوية  

 اللغة قراءة  كتابة  تحدث
 العربية √ √ √
 االنجليزية - - √
 أخرى  - - -

 
 المؤهالت العلمية والشهادات )بدءا من األحدث( 

 التاريخ  الشهادة األكاديمية مكان الصدور  العنوان
 م 2010هـ/  1432 دكتوراه  جامعة الدمام الدمام  -المملكة العربية السعودية
 م 2005هـ/  1426 ماجستير  كلية اآلداب الدمام  -المملكة العربية السعودية
 م 1999هـ/ 1420 بكالوريوس  كلية اآلداب الدمام  -المملكة العربية السعودية

 
 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة 

م(1258-750هـ/ 656-132)  االستخبارات في عصر الخالفة العباسية  هالدكتورا 

م( 928-755هـ/ 316-138الدور السياس ي والحضاري للبيوتات القرطبية في األندلس )عصر اإلمارة األموية  الماجتسير  

 الزمالة  -
 

 السجل المهني )بدءا من األحدث( 

 رتبة الوظيفة  مكان وعنوان جهة العمل التاريخ 
 أستاذ مساعد جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل/ الدمام -كلية اآلداب هـ 13/3/1432

 محاضر جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل/ الدمام -كلية اآلداب هـ 1428/ 8/5
 معيد  جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل/ الدمام -كلية اآلداب هـ 17/11/1420

 

  



 

 

 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث( 

 المنصب اإلداري المكتب  التاريخ 
 رئيسة قسم التاريخ 4-2كلية اآلداب /قسم التاريخ/  هـ 26/2/1441

 داء المتميز عضو لجنة فريق عمل األ (121اإلدارة / كلية اآلداب )د.  هـ 1440/ 5/6

 عضو لجنة التنظيم والتطوير اإلداري  (121اإلدارة / كلية اآلداب )د.  هـ 1439/ 3/2
 عضو لجنة تطوير التدريب الميداني (121اإلدارة / كلية اآلداب )د.  هـ 13/1/1439

 مديرة شعبة األنشطة والخدمات (121اإلدارة / كلية اآلداب )د.  هـ 1439/ 7/1
 عضو لجنة انتخابات المجلس الطالبي (121اإلدارة / كلية اآلداب )د.  هـ 1439/ 7/1

 اللجنة االستشارية بقسم التاريخعضو  12-2قسم التاريخ/  هـ 1438

 عضو لجنة تطوير برنامج البكالوريوس بقسم التاريخ  12-2قسم التاريخ/  هـ 1438
 منسقة مكتب ضمان الجودة  12-2قسم التاريخ/  هـ 1438/ 8/1

 عضو لجنة المراجعة الداخلية  12-2قسم التاريخ/  هـ 1437/ 18/6

 اللجنة العلمية للتاريخ اإلسالميرئيس  11-2قسم التاريخ/  هـ 27/1/1437
 مشرفة البحث العلمي ووحدة الخريجات  11-2قسم التاريخ/  هـ 27/1/1437
 رئيسة محور جودة التعليم والتعليم 11-2قسم التاريخ/  هـ 10/11/1436
 عضو لجنة الجداول   5-2قسم التاريخ/  هـ 15/1/1435
 سات العليا رئيسة لجنة الدرا 5-2قسم التاريخ/  هـ 15/1/1435

 وكيلة قسم التاريخ 3قسم التاريخ/ آداب  هـ 26/8/1428
 رئيسة انشاء معرض تاريخي بكلية اآلداب 3قسم التاريخ/ آداب  هـ 24/11/1427
 عام على كلية اآلداب 25عضو اللجنة المنظمة الحتفال مرور  3قسم التاريخ/ آداب  هـ 30/1/1425
 مرشدة طالبية بقسم التاريخ 3قسم التاريخ/ آداب  هـ 28/1/1423
 مساعدة مكتب التوجيه واإلرشاد في كلية اآلداب 3قسم التاريخ/ آداب  هـ 25/5/1422

 
 اإلنجازات العلمية 

 األبحاث العلمية المنشورة 

 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث( 
 

جهة النشر وتاريخ  

 النشر
 # أسماء الباحثين  عنوان البحث 

- - -  
- - -  

 
 األبحاث العلمية المقبولة للنشر 

 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  المجلة تاريخ القبول 
- - - -  
- - - -  

 
 األبحاث العلمية المقدمة لتحكيم المؤتمرات العلمية المتخصصة 

 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  المؤتمر وتاريخ النشر 



 

 

- - -  
- - -  

 
 المنتهيةالمشاريع البحثية 

 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  تاريخ البحث 
- - -  
- - -  

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين  عنوان البحث 

 1 بدور العثمان الملكية الفكرية في الكتابة التاريخية عند المسلمين
 2 بدور العثمان التنجيم وأثره في الفكر السياسي للدولة العباسية

 

 

 
 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ  مجال المساهمة 
ورقة عمل مشتركة مع الطالبة: تهاني  

القحطاني بعنوان: الباطنية واستهداف األمن  

 الفكري في الدولة اإلسالمية

 –كلية اآلداب 

 هـ 16/4/2016
التاريخ: اإلرهاب الندوة العلمية األولى بقسم 

 عبر العصور التاريخية 
1 

البيت القديم بين عراقة  ورقة عمل بعنوان: 
 الماضي وتجدد الحاضر 

 اللقاء العلمي التاسع للجمعية   م 2005 –اإلحساء 

 التاريخية السعودية بعنوان: 

 تاريخ شرق الجزيرة عبر 

 العصور

2 

 
 العضويات واللجان المشارك فيها

  التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون الخليجيعضو جمعية  •
 عضو الجمعية التاريخية السعودية  •
 عضو المدرسة التاريخية السعودية •

 أنشطة التدريس 

 الجامعية
 

 # المقرر  رقم المقرر  مجال المساهمة 
 .1 1تاريخ الدولة العباسية  HIST321 م 2018تحديث التوصيف وفقًا لنماذج الهيئة 

 .2 2تاريخ الدولة العباسية  HIST411 م 2018التوصيف وفقًا لنماذج الهيئة تحديث 

 3 تاريخ المغرب واألندلس  HIST322 م 2018تحديث التوصيف وفقًا لنماذج الهيئة 

 .4 1تاريخ الدولة العباسية  HIST321 توصيف المقرر وفقًا لخطة التطوير
 .5 2تاريخ الدولة العباسية  HIST411 توصيف المقرر وفقًا لخطة التطوير



 

 

 . 6 تاريخ المغرب واألندلس  HIST322 توصيف المقرر وفقًا لخطة التطوير
 .7 1تاريخ الدولة العباسية  HIST365 م 2015تحديث التوصيف وفقًا لنماذج الهيئة 
 .8 اإلسالمي تاريخ األندلس  HIST305 م 2015تحديث التوصيف وفقًا لنماذج الهيئة 

 .9 تاريخ التعليم في الدولة اإلسالمية HIST344 م 2015تحديث التوصيف وفقًا لنماذج الهيئة 

 
 

 رقم المقرر: شرح المقرر(  -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر
 م عنوان املقرر رقم املقرر شرح املقرر

  –تنظيمات قريش ملدينة مكة  –الفترة املكية: ) نشأة مكة وتطورها  -

ظهور   –التطلع إلي اإلصالح السياس ي واالجتماعي  –استعداد العرب للنقلة 

 –نزول الوحي  –حياة النبي األولي ومركز عشيرته في املجتمع املكي  –اإلسالم 

 الهجرة (. –الدعوة إلي اإلسالم ومعارضة قريش 

إعالن قيام األمة اإلسالمية عن   –ة املدنية: )إصالح أحوال املدينة الفتر  -

الصدام املسلح بين املسلمين   -إرسال السرايا –طريق كتاب " الصحيفة " 

الدعوة إلي اإلسالم داخل  –الغزوات  –مشروعية الجهاد  –وخصومهم 

ه  حجة الوداع وانتقال الرسول صلي هللا علي –فتح مكة  –الجزيرة وخارجها 

 وسلم إلي الرفيق األعلى (.

HIST205  1 تاريخ السيرة النبوية 

حالة شبه الجزيرة االيبيرية )األندلس ( قبل الفتح اإلسالمي, مقومات الفتح, 

مراحل الفتح االسالمي لبالد األندلس)حملة طارق بن زياد ونتائجها, حملة  

موس ي بن نصير وأهم انجازاته في األندلس(, عصر الوالة وفتوحات املسلمين  

سلمين الداخلية في األند في فرنسا, موقعة بالط الشهداء ونتائجها, سياسة امل

عصر الخالفة, السياسة الخارجية لألمويين في   –لس, عصر اإلمارة األموية 

األندلس, سقوط الدولة األموية وما ترتب عليها من نتائج, عصر ملوك  

الطوائف, عصر املرابطين ودورهم في الجهاد في األندلس, عصر املوحدين, 

 لحكم اإلسالمي في األندلس. مملكة بني األحمر في غرناطة, نهاية ا

HIST305  2 تاريخ األندلس اإلسالمي 

يحتوي املقرر على نشأة الدولة العباسية، ثم دراسة رأسية لخلفاء الدولة 

هـ"، أبي  136: 132العباسية كل على حده، وأهم إنجازاته، وهم أبي العباس "

بناء   -الرومالصراع مع  -جعفر املنصور، وأهم أعماله القضاء على خصومه

التنظيم املالي"، املهدي بن املنصور  -تنظيم الدواوين والجيش -بغداد

واستمرار الصراع مع الروم، وعالقته بالدولة األموية باألندلس، توسع  

املسلمين في شبه القارة الهندية، األحوال االجتماعية، جهوده ضد الزنادقة"، 

فة الرشيد والعصر الذهبي  خالفة الهادي بن املهدي وسياسته الداخلية، خال 

للخالفة العباسية، معالم من سياسة الرشيد الداخلية والخارجية، خالفة 

األمين، خالفة املأمون، وسياسته الداخلية والخارجية، عصر االزدهار  

العلمي والحضاري، خالفة املعتصم وفتح عمورية، خالفة الواثق، مالمح من 

 سية في عصرها األول. سياسته، نظرة تحليلية للخالفة العبا

HIST365 ( 1تاريخ الدولة العباسية ) 3 



 

 

يحتوي املقرر على الخالفة العباسية في عصر املتوكل وأهم مالمحها  

الداخلية والخارجية، الفوض ى العسكرية وازدياد نفوذ الترك، وخلفاء فترة 

الفوض ى العسكرية، وفترة االنتعاش املؤقت، عصر املعتمد وظهور املوفق  

  طلحة وحركة الزنج، عهد املعتضد وحركة القرامطة واضطرابات الشام،

عصر الراض ي وإمرة األمراء، السياسة الخارجية في حقبة الفوض ى  

العسكرية. أحوال الخالفة العباسية خالل عصر البويهيين ) دخول البويهيين  

آثار السيطرة البويهية علي بغداد واقليم العراق, محاوالت بعض  –إلي بغداد 

 الخلفاء اصالح الخالفة في هذا العصر "القادر باهلل" ( 

خالفة العباسية في حقبة السيطرة السلجوقية، داخليا )القضاء علي ال -

حركة البساسيري ومقاومة الباطنية والقرامطة, وخارجيا ) الجهاد ضد الروم  

ر الصحوة املؤقتة وموقعة مالذكرد (, املظاهر العامة للحكم السلجوقي، عص

هـ، 656سنة ية، سقوط بغداد وانهيار الخالفة علي يد املغول للخالفة العباس

 النتائج التي ترتبت علي سقوط الخالفة. 

HIST442 ( 2تاريخ الدولة العباسية ) 4 

التعليم في   يحتوي املقرر على مقدمة عن التعليم عند العرب قبل اإلسالم,

املساجد(,  -دور الهجر -الزوايا -اإلسالم, املؤسسات التعليمية )الكتاتيب

مدارس املسجد أو الحلقات الخاصة, املكتبات, الرحلة في طلب العلم, 

 التعليم في الحرمين الشريفين ظهور املدارس في الدولة اإلسالمية. 

 

HIST344  5 اإلسالميةتاريخ التعليم في الدولة 

يقوم كل طالب بإعداد رسالة مصغرة، يقتفي خالل إعدادها خطوات  

املنهج التاريخي الذي تعلمه من خالل مادة مناهج البحث التاريخي،  

فيختار موضوع حسب رغبته في أحد أفرع التخصص )تاريخ قديم،  

وسيط، إسالمي، أو حديث( تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس  

بالقسم، ويكون لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس نصاب محدد من  

 اإلشراف على الطالب في مشروع التخرج.

 

HIST543  6 مشروع التخرج 

ميادين العلوم، وصلة   -يحتوي املقرر على أهمية العلم ودعوة اإلسالم إليه

الحضارة اإلسالمية بالحضارات القديمة، أهمية الترجمة ومراكز انتقال 

الحضارات القديمة إلي بالد املسلمين. العلوم النقلية: نشأتها عند املسلمين  

التي حققها العلماء كالتفسير والحديث والفقه واللغة العربية واإلنجازات 

املسلمون في ميادين العلوم الشرعية، وعلوم العربية وعلوم القرآن الكريم 

واللغة. العلوم العقلية: كعلم الطب وعلم الصيدلة وعلم الكيمياء وعلم 

وأهم من   –الفيزياء والنبات.) يتناول كل علم أهم االنجازات العلمية 

 تخصصوا فيه ومؤلفاتهم (. 

HIST301   7 الحضارة اإلسالمية 



 

 

النسيج (  –السجاد  -المية: الفنون التطبيقية مثل ) الخزفالفنون اإلس -

فنون العمارة اإلسالمية ونماذجها. ثم يتناول املقرر معابر الحضارة  

 اإلسالمية وأثر ذلك في الحضارة األوربية والعاملية. 

ي املؤرخ، يتضمن املقرر أهمية دراسة التاريخ، والشروط الواجب توفرها ف

والعلوم املساعدة في دراسة التاريخ، ثم خطوات إعداد البحث التاريخي، 

ويبدأ بتعريف باملصادر الحديثة من أنواع الوثائق ودور الحفظ واألرشفة في 

العالم وصفحات ويب التي بها وثائق، الدوريات، املراجع، ثم أسس اختيار 

راجع واملصادر، ونقد املصادر  املوضوع، وجمع املادة العلمية األولية من امل

 )إيجابي وسلبي( ثم األسس الفنية  
ً
 وباطنيا

ً
 ظاهريا

ً
واألصول التاريخية، نقدا

لكتابة املتن، واألسس الفنية لكتابة الهامش أو الحاشية. ويراعى الجانب 

العملي للمادة: تكليف كل طالب بإعداد بحث في إطار التاريخ الحديث 

ة التي درسها الطالب، ويمكن تخصيص ثالث  واملعاصر وفق األسس الفني

محاضرات في نهاية الفصل ملناقشة البحوث، ويقيم الطالب ويعطى درجة  

 من درجة املادة.  %30تعادل 

HIST541  8 مناهج البحث التاريخي 

هـ، من 13  -11يحتوي املقرر على خالفة أبي بكر الصديق رض ي هللا عنه  

وإنفاذ بعث أسامة، وحروب الردة وجمع صحائف أحداث السقيفة والبيعة، 

القرآن الكريم، والفتوحات في عهد الصديق، ثم وفاته. خالفة عمر بن 

هـ، طريقة اختياره للخالفة، استمرار الفتوحات  23- 13الخطاب رض ي هللا عنه 

اإلسالمية، التطور الحضاري في خالفة الفاروق، من التنظيمات اإلدارية 

واوين، مراقبة العمال والوالة، وتمصير األمصار، ثم للدولة، تدوين الد 

هـ، 35-23استشهاده رض ي هللا عنه. خالفة عثمان بن عفان رض ي هللا عنه  

طريقة اختياره للخالفة، الفتوحات في عهده وتأمين الحدود، نشأة البحرية 

اإلسالمية، صور من املتغيرات االجتماعية في عهده، بداية أحداث الفتنة 

-35واستشهاده رض ي هللا عنه. خالفة علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه  الكبرى  

ين علي هـ، طريقة اختياره، املوقف العام في الدولة اإلسالمية، الصدام ب 40

ومعاوية وأسبابه، الجمل، صفين، التحكيم، وفتنة الخوارج، ثم استشهاد علي 

الفة ونهاية بن أبي طالب رض ي هللا عنه، واستخالف الحسن وتنازله عن الخ 

 دولة الراشدين.

HIST207  9 الخلفاء الراشدون 

 10 تاريخ العلوم خطة قديمة -

 11 تاريخ املشرق بعد سقوط بغداد  خطة قديمة -

 12 انتشار اإلسالم في أفريقيا  خطة قديمة -

 
 الدراسات العليا 

 

 # المقرر  رقم المقرر  مجال المساهمة 
- - -  
- - -  



 

 

 
 رقم المقرر: شرح المقرر(  -لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرروصف مختصر 

 
 م عنوان املقرر رقم املقرر شرح املقرر

- - -  
- - -  

 
 

 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب 
 # المرحلة عدد الطالب  من إلى 

 1 البكالوريوس  30 1437 1438
 2 البكالوريوس  2 1438 1439

 
 

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة 
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ 
- - - -  
- - - -  

 
 اإلشراف على األبحاث الجارية 

 
 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ 

- - - -  
- - - -  

 
  من األحدث(   المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا 

 سبقت اإلشارة إليها -
   المهمات اإلدارية

 
 # من إلى  المنصب الجهة

     

     

 
 عضوية اللجنات

 

 # من إلى  المنصب الجهة
     

     

 



 

 

 االستشارات العلمية 
 

 # من إلى  الجهة وقت جزئي  -وقت كامل 
     

     

 
 

 

 

 

 العمل التطوعي
 

 # من إلى  نوع التطوع  الجهة
     

     
 

 
 

 

 

 
 الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, التقنية .. الخ( 

 
 1 الحاسب 

 2 العرض واإللقاء 
 
 

 آخر تحديث 

7./10/2019 


