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جامعة اإلمام عبد الرحمن بن 

هـ1441فيصل   

فيصل  اإلمام عبد الرحمن بن 

سيرة ومسيرة( )  

 المري ءد. جمالد. لطيفه المطلق/ 

 وآخرون 
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 األبحاث العلمية المقبولة للنشر 
 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  المجلة تاريخ القبول 
- - - - 1 
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 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  المؤتمر وتاريخ النشر 
- - -  

    

 
 المشاريع البحثية المنتهية

 

 # أسماء الباحثين  عنوان البحث  تاريخ البحث 
- - -  

    

 
 األبحاث الحالية

 
 # أسماء الباحثين  عنوان البحث 

- -  

   
 

 
 

 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية
 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ  مجال المساهمة 
 1 المؤتمر العلمي التاسع للجمعية التاريخية  هـ1427اإلحساء  حضور 

جامعة الملك فهد للبترول   

 هـ 1428والمعادن 

 2 منتدى أخالقيات المهنة في عصر العولمة

اللقاء العلمي األول الموسوم بعنوان )نتاج الرواد   كلية اآلداب بالدمام  حضور 

 العلمي(

3 

 4 اللقاء العلمي الثاني )نتاج الرواد الثاني(  كلية اآلداب بالدمام  حضور 
اللغة اإلنجليزية اللقاء العلمي األول لقسم  كلية اآلداب بالدمام  حضور   

  
5 

لقسم   في األدب واللغة( الثاني)البيئةاللقاء العلمي  2011 كلية اآلداب بالدمام حضور 

ةإلنجليزيااللغة   

6 

الندوة عن الملك فيصل رحمه هللا  األدبي نادي المنطقة الشرقية حضور   7 
هللاالندوة العلمية عن الملك فيصل رحمة  كلية اآلداب بالدمام  حضور   8 
 المؤتمر العلمي الثالث لقسم اللغة االنجليزية كلية اآلداب بالدمام  حضور 

 

9 

قسم الدراسات اإلسالمية   حضور 

 هـ1435 كلية اآلداب بالدمام
 10 مؤتمر اإلسالم والسالم 

مؤتمر الملتقى العلمي الرابع عشر لجمعية التاريخ   هـ 1435دولة قطر   حضور 

 واآلثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

11 

آل   زعبد العزي الندوة العلمية لتاريخ الملك فهد بن  هـ 1436الرياض  حضور 

رحمة هللا -سعود  

12 



 

 

والبحث  حضور الملتقى الثالث للدراسات العليا  كلية اآلداب بالدمام  حضور 

 العلمي

13 

مؤتمر الملتقى العلمي السادس عشر لجمعية  هـ 1437دولة البحرين   حضور 

التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج  

 العربية

14 

 بكلية اآلداقسم التاريخ/  حضور 

 هـ1437بالدمام/ 
  ندوة علمية بعنوان )اإلرهاب عبر العصور

 التاريخية(

15 

كلية اآلداب التاريخ /قسم  حضور 

 هـ 1438بالدمام 
 ةدور التاريخ واألدب في خدمة المجتمع وفقًا لرؤي

2030   

16 

مؤتمر الملتقى العلمي السادس عشر لجمعية  هـ 1439دولة الكويت  حضور 

التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج  

 العربية

17 

الندوة العلمية الثانية للجنة أعضاء هيئة التدريس   قسم المكتبات/ كلية اآلداب حضور 

والموسومة بعنوان )مؤسسات المعلومات ودورها  

في تعزيز الهوية الوطنية وفق رؤية المملكة  

2030العربية السعودية   

18 

بن  نجامعة اإلمام عبد الرحم حضور 

 فيصل 

 19 مؤتمر التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية  

بن  نجامعة اإلمام عبد الرحم حضور 

 1441و1440 فيصل

لرؤساء األقسام األكاديمية والثاني الملتقى األول  20 

التاريخ والمؤرخون في رؤية المملكة  ندوة  منتدى المؤرخين العرب  حضور 

2030العربية السعودية   

21 

خمؤتمر الكويت األوبئة عبر التاري  2020ت جامعة الكوي حضور   22 
كلية اآلداب بجامعة اإلمام   حضور 

  بن فيصل نعبد الرحم

2020 

)الوطن   الملتقى العلمي الوطني لقسم اللغة العربية

في قافية الشعراء السعوديين من التأسيس إلى  

 الرؤية(

23 

- 14افتراضي  حضور  

15/10/2020 

التعليم والتدريب بالشراكة  المؤتمر الدولي لتقويم 

 ً  مع األمانة السعودية لمجموعة العشرين افتراضيا

24 

 
 العضويات واللجان المشارك فيها

 رئيسة اللجنة العلمية إلعداد مقرر متطلب الجامعة تاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية -

 هـ1442مستوى الجامعة لعام عضو لجنة مراجعة دليل التخصصات البينية والتخصصات الفرعية على  -
 هـ 1442التنظيمية لكلية اآلداب لعام  ةعضو لجنة الهيكل -
 هـ1442عضو لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس على مستوى القسم  -
 هـ حتى تاريخه 1438عضو لجنة السلوك الطالبي من عام  -
 هـ حتى تاريخه 1339عضو لجنة تشكيل انتخابات المجلس الطالبي من عام   -
 هـ 1439- 1433لجنة محور التعليم والتعلم عضو  -
 هـ1439-1438عضو في اللجنة الطالبية  -
 عضو اللجنة العلمية  -
 هـ1438-1437 عضو الخطة التطويرية للقسم -
   مراقبة االختبارات لجنةعضو   -
 هـ 1441-هـ 1437عضو لجنة الدراسات العليا -
 هـ 1436جنة شؤون أعضاء هيئة التدريس على مستوى القسملعضو   -
 هـ1433  لجنة دراسة توزيع المكاتب في الكليةعضو   -



 

 

 هـ1434عضو لجنة الجداول في القسم  -
 هـ1430- 1429تسجيل البانر  لجة عضوه -
 هـ1433- 1431رئيسة لجنة تطوير مكتبة -
 هـ 1432- 1431عضو لجنة محور دعم الطلبة   -
 هـ 1432- 1431عالقات القسم في لجنةعضوه  -
 هـ1425رئيسة لجنة الحرمان   -
 هـ 1436- 1425لجان االنتساب لقسم التاريخالمشرفة على   -
 هـ 1426- هـ 1421عضو لجنة الرصد لكنترول قسم التاريخ من عام  -

 
 

 

 
 أنشطة التدريس 

 الجامعية
 

 # المقرر  رقم المقرر  مجال المساهمة 
 1 تاريخ الدولة السعودية في دوريها األول والثاني  HIST 333N   تدريس 

 2 المملكة العربية السعودية تاريخ  HIST443N تدريس 

 3 تاريخ السير النبوية  HIST205N تدريس 

 4 الحضارة اإلسالمية  HIST 331N تدريس 

 5 تاريخ الخليج العربي الحديث  HIST 341N تدريس 

 6 مشروع بحث التخرج  HIST 543N إشراف 

رئيسة اللجنة العلمية في إعداد  

المقرر+ التدريس+ منسق  

 مستوى الجامعة للمقرر على 

HIST 281 
 7 تاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية 

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

 م عنوان المقرر  رقم المقرر  شرح المقرر 
  العربية،الفكر الديني اإلصالحي في تغيير مجتمع الجزيرة دراسة 

وتتبع التطور التاريخي للدولة السعودية من خالل دوريها األول  

والثاني , وإبراز دور الدولة ومساهمتها الفعالة على الصعيدين العربي  

 واإلسالمي , وتعزيز روابط الطالب بالثوابت الدينية والوطنية 

  HIST 333N   تاريخ الدولة السعودية في

 دوريها األول والثاني 
1 

دراسة ألحوال شبه الجزيرة قبل استرداد الرياض. جهود الملك  

عبدالعزيز في توحيد المملكة وإصالحاته في كافة المجاالت، موقف  

بريطانيا من توحيد المملكة، جهود خلفاء الملك عبدالعزيز في التحديث 

ً والنهضة الشاملة داخلياً وخ  .ارجيا

HIST443N  2 تاريخ المملكة العربية السعودية 

دراسة الفترة المكية والمدنية وإبراز أهم األحداث في حياة الرسول  

 .)صلى هللا عليه وسلم( من بعثته حتى وفاته 
HIST205N  3 تاريخ السير النبوية 

دراسة الحضارة العربية اإلسالمية من علوم وفنون برع فيها  

 المسلمون 
HIST 331N 

 4 الحضارة اإلسالمية 

واالقتصادية لمنطقة الخليج   التاريخية والسياسيةدراسة األهمية 

 العربي  
HIST 341N 

  تاريخ الخليج العربي الحديث

 والمعاصر 

5 

إعداد بحث تاريخي بطريقة منهجية صحيحة من خالل اختيار  

النقد بنوعيها. كتابة  الموضوع. وجمع المادة العلمية من خالل عملية 

 (. البحث وفق األسس الفنية لكتابة المتن والحاشية )الهامش
HIST 543N 

 6 مشروع بحث التخرج 



 

 

الجوانب التاريخية والحضارية للمملكة العربية السعودية   دراسة

والحضاري    الدولة السياسيفي بناء  هاوإرثها الثقافي، وجهود حكام 

، وتحقيق  اإلنسانيةواإلسالمية و  القضايا العربية ودورهم في خدمة

 في مجال السياحة والتراث الوطني.  2030رؤية  

HIST281 

تاريخ وحضارة المملكة العربية  

 السعودية 

7 

 

 

 الدراسات العليا 
 

 # المقرر  رقم المقرر  مجال المساهمة 
- - -  

 

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

 

 م عنوان المقرر  رقم المقرر  شرح المقرر
- - -  

 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب 
 

 # المرحلة عدد الطالب  من إلى 
 - جميع المراحل داب آلطالبات كلية ا هـ1437 هـ1442

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة 
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ 
- - - -  

 

 

 اإلشراف على األبحاث الجارية 
 

 # الشهادة العلمية العنوان الجهة التاريخ 
- - - -  

 

 من األحدث(   وخدمة المجتمع )بداءً   ان المهمات اإلدارية واللج 

 
 المهمات اإلدارية 

 
 # من إلى  المنصب الجهة

بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن كلية اآلداب 

 فيصل 
 1 هـ1441 حنى حينه وكيلة الشؤون األكاديمية 

كلية اآلداب بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن 

 فيصل 
 2 هـ1437 هـ1439 مديرة وحدة اإلرشاد األكاديمي

 
 ان عضوية اللج



 

 

 

 # من إلى  المنصب الجهة
عضو اللجنة العليا لبرنامج المنح  وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

الدراسية للطلبة المقيمين داخل  

المملكة العربية السعودية من غير 

 السعوديين 

1441/144 سنتين

 هـ2

 

رئيسة اللجنة العلمية لمقرر تاريخ  وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

وحضارة المملكة العربية 

 السعودية 

 1 هـ1440 مستمر 

 1 هـ1438 هـ1439 عضو لجنة السلوك الطالبي  كلية اآلداب بالدمام 
 2 1438 هـ1439 أمينة سر المجلس الطالبي كلية اآلداب بالدمام 

 2 هـ1438 هـ1439 منسقة مسابقة الدرة  كلية اآلداب بالدمام 
عضو لجنة اإلشراف على   كلية اآلداب بالدمام 

 انتخابات المجلس الطالبي 

 3 هـ1439 هـ1442

 
 االستشارات العلمية 

 
 # من إلى  الجهة جزئي وقت  -وقت كامل 

- - - -  

     

 
 العمل التطوعي

 

إل نوع التطوع  الجهة

 ى
 # من

قناة اإلخبارية وتم نشره في اليوتيوب ومواقع التواصل  

 وإذاعة الرياض االجتماعي

https://twitter.com/studioekhbariy/status

/1308684980407631873?s=24 

ttps://twitter.com/studioekhbariy/statush

/1308701911089061888?shttps://twitter.

omc/ 

 

تقرير عن الخدمات الصحية في  

 عهد الملك عبد العزيز  

ومداخلة هاتفية بمناسبة اليوم  

 90الوطني 

- 23-9 -

2020 

1 

قناة الإخبارية وتم نشره في اليوتيوب ومواقع  

 التواصل الاجتماعي 

https://youtu.be/XACEzMd_uZg 

المشاركة في تقرير عن الدرعية 

 األولى في المنطقة الشرقية  

- 23-9 -

2020 

2 

اليوتيوب ومواقع التواصل االجتماعي )استفرام 

 وتويتر( 

https://twitter.com/alsaud_history/status

/1195285311414104065?s=12 

فيديو عن العلم السعودي  

مع حساب تاريخ آل   باالشتراك

سعود في مواقع التواصل 

 االجتماعي

 15-11 -

2019 

3 

https://twitter.com/studioekhbariy/status/1308684980407631873?s=24
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بالدمام ثانوية مدرسة التربية األهلية االشتراك في فعالية تعزيز    

بمناسبة اليوم  االنتماء الوطني

   88الوطني 

- 19-7 -

1440 

4 

  يوم واحد - برنامج ترفيهي لأليتام  دار األيتام بالخبر 

1437 
5 

يوم المهنة لجامعة اإلمام   جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

 عبدالرحمن بن فيصل 

 6   يوم واحد -

 / حساب تويترhttp://ara.tv/bjp8r قناة العربية نت
alarabiya.net@ 

  

مقال بمناسبة اليوم الوطني  

( بعنوان العلم السعودي  88)

قرون   3راية لم تنكس منذ  

 

- 22-9 -

2018 

7 

المشاركة في ورشة عمل   الغرفة التجارية باألحساء 

)تطوير التصور العام للخطة  

التشغيلية للجنة األوقاف 

 باألحساء( 

 13-6 -

1439 

8 

 اإللكترونيمنتدى المؤرخين العرب في 

http://arabhistorians.blogspot.com/2018

/10/blogpost_82.html?spref=tw  

arabhistorias@  حساب تويتر 

محاضرة بمناسبة اليوم الوطني  

(88 )  

 

- 15-1 -

1440 

9 

محاضرة بمناسبة اليوم   كلية اآلداب بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 

( بعنوان من اإلمام 88الوطني)

عبد الرحمن بن فيصل إلى رؤية  

هـ 2030  

عبد الرحمن بن فيصل إلى   

هـ 2030رؤية   

 

- 15-1 -

4401  

10 

تعزيز الهوية الوطنية لطالبات  

االبتدائي في كلية اآلداب  

89بمناسبة اليوم الوطني   

- 1441 11 

اإللكترونيمنتدى المؤرخين العرب في   

https://arabhistorians.blogspot.com/201

8/11/blogpost.html?spref=tw 

  @arabhistorias / حساب تويتر

محاضرة بعنوان األحساء في 

 العهد السعودي  

 

- 1440-2-22 12 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 
 1 إتقان برامج الحاسب اآللي 

 2 برامج تقنية المعلومات
 3 مهارات التواصل

 4 المرونة والقدرة على إدارة األولويات 

 5 مهارات قيادية  

 6 التخطيط والتنظيم وسرعة التنفيذ

 7 العمل بفعالية ضمن فريق 

 
 

 آخر تحديث 
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