المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة أم القرى

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Higher Education
Umm Al-Qura University

السرية الذاتية

ألعضبء و عضىات هيئة التدريس السعىديني و من يف حكمهم
يف جبمعة أم القزي

-1-

السيرة الذاتية

 ييايا ياة :
 oاالسم  :أ.د آمنة حسٌن زلمد علي جالل .

 oالعنوان والتواصل  :تلفون المنزل )025361907( :
العمل  )025426222( :تحويلة )7874( :

جوال )0505519949( :

اإليميل ahjalal@uqu.edu.sa :
مكة ادلكرمة – الرصيفة – سلطط األمًن أمحد .

ص  .ب  :مكة ادلكرمة – صالة الرصيفة . –10256 -

 oالمؤىل العلمي  :دكتوراه .
 oالمرتبة العلمية  :أستاذ .

 oالتخصص العام  :تاريخ إسالمي .

 oالتخصص الدقيق  :تاريخ اجلزيرة العربية عرب العصور اإلسالمية .

 oالوظيفة الحالية  :أستاذ يف قسم التاريخ واحلضارة اإلسالمية  /جامعة أم القرى
 اللمؤها اللعلية :
 oالبكالوريوس  :جامعة ادللك عبد العزيز – فرع مكة – 1396ىـ .
 oالماجستير  :جامعة أم القرى 1400ىـ (
 oالدكتوراه  :جامعة أم القرى 1408ىـ (

عالقة سالطين بني رسول بالحجاز 630ىـ855 /ىـ).

طرق ومرافق الحج في الحجاز في العصر المملوكي 648ىـ922 -ىـ).

 اللويائ :
 oمعيد 1397 :ىـ .

 oمحاضر 1400 :ىـ .

 oأستاذ مساعد 1408 :ىـ .
 oأستاذ مشارك 1429 :ىـ .
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 oأستاذ 1436 /8/21 :ىـ
 اا ليا ااإلاارة :
 oوكيلة رئيس قسم التاريخ واحلضارة اإلسالمية والدراسات العليا التارخيية 1414ىـ1417-ىـ .
 oادلشرفة التنفيذية لكلية خدمة اجملتمع والتعليم ادلستمر 1425ـ1428-ىـ.
 oوكيلة رئيس قسم التاريخ واحلضارة اإلسالمية من عام 1424ىـ إىل 1430ىـ .
 ااانيا اللعلم :
 oاإلصالح الداخلي يف الواليات اإلسالمية يف عهد الوليد بن عبد ادللك – رللة ادلؤرخ ادلصري – كلية اآلداب – جامعة القاىرة – العدد  – 26يناير 2003م .
 oالدور السياسي واالجتماعي لعمر بن اخلطاب يف عهد الرسول صلى اهلل عليو وسلم – رللة اإلنسانيات – كلية اآلداب – فرع دمنهور – جامعة اإلسكندرية – العدد 2003 – 13م .
 oدور مكة ادلكرمة وادلدينة ادلنورة يف الثقافة اإلسالمية عصر الوليد بن عبد ادللك 86ىـ96-ىـ  2007 ،م  ،رللة ادلؤرخ العريب  ،إصدار احتاد ادلؤرخٌن العرب  ،العدد  15القاىرة .
 oمشاورات الرسول صلى اهلل عليو وسلم العسكرية يف غزويت بدر وأحد  ،رمضان 1428ىـ  /سبتمرب  2007م  ،جامعة أم القرى  ،رللة العلوم الشريعة واللغة العربية وآداهبا  ،العدد  ، 42اجمللد 19
.
 oالنشاط الرعوي والزراعي والصناعي يف جدة يف عصر سالطٌن ادلماليك  ،جامعة بنها  ،رللة كلية اآلداب  ،العدد الثامن عشر  ،يناير 2008م .
 oاألسرات العلمية يف ادلدينة ادلنورة خالل العصر ادلملوكي 923-648ىـ 1517-1250/م  ،جامعة األزىر  ،كلية الدراسات اإلنسانية  ،القاىرة  ،العدد الرابع  ،يونيو 2009م .
 oادلكتبات يف ادلدينة ادلنورة يف العصر ادلملوكي 648ىـ923-ىـ1250/م 1517-م  ،رللة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية  ،العدد  53ربيع الثاين 1432ىـ مارس 2010م.
 oاألوقاف وأثرىا يف احلياة الثقافية بادلدينة ادلنورة يف العصر ادلملوكي  ،رللة اخلليج للتاريخ واآلثار بدول رللس التعاون لدول اخلليج – العدد اخلامس 1431ىـ2010/م .
 oأثر الصالت العلمية بٌن الدولة األيوبية يف مصر والشام واخلالفة العباسية يف ازدىار احلياة الثقافية يف اجملتمع اإلسالمي ،رللة الدرعية ،العددان الثالث والرابع واخلمسون ،رجب 2012 /1433م.
 oميقات ذو احلليفة من عصر النيب حىت العصر ادلملوكي ،دراسة تارخيية وصفية  ،رللة التجربة اآلسيوية ،معهد الدراسات اآلسيوية  ،العدد الثامن سبتمرب2014م.
 oالعالقات االقتصادية بٌن الدولة العباسية وأوربا  ،رللة مركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي  ،جامعة األزىر ،العدد  18العدد2014/1435 ، 53م.
 oاجلوانب االجتماعية يف تاريخ ادلدينة ادلنورة يف العصر ادلملوكي،
 oأمارة احلج يف العصر األموي ،موسوعة احلج واحلرمٌن والشريفٌن ،دارة ادللك عبدالعزيز ،مقبول للنشر.
 oقوافل احلج يف العصر األموي ،موسوعة احلج واحلرمٌن والشريفٌن ،دارة ادللك عبدالعزيز ،مقبول للنشر.
 oسقاية البلد احلرام يف العصر األموي ،ندوة سقاية احلجاج عرب العصور التارخيية  ،مكة ادلكرمة ،دارة ادللك عبدالعزيز.
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 الرسيال اللعلية :ااشراف واللنيقشيا:

أوا :ااشراف عى الرسيال اللعلية:
 oالنرباس النبوي يف التعامل اإلنساين -دراسة تارخيية حضارية / -رسالة دكتوراه  :جامعة ادللك خالد /أهبا .نوقشت بتاريخ 1435/4/12ىـ ( .صاحلة آل شريان )
 oالعالقات العلمية بٌن احلجاز وبالد ادلغرب اإلسالمي يف القرنٌن اخلامس والسادس اذلجريٌن  ،رسالة ماجستًن  /جامعة أم القرى /نوقشت بتاريخ 1437/1/28ىـ( .شفاء قاسم األىدل).
 oأصحاب بيعة الرضوان من قريش عدا اخللفاء األربعة ودورىم اجلهادي واحلضاري حىت هناية العهد الراشدي /رسالة ماجستًن /جامعة أم القرى (ىدى السلمي)  .مل تناقش بعد.

ثيايي :انيقشة الرسيال:
 oالسيرة النبوية في مرويات أنس بن مالك :رسالة ماجستًن/جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية  ،نوقشت بتاريخ 1431/1/21ه ( .وضحاء زلمد الشهراين)

 oتاريخ مكة السياسي والحضاري من خالل كتابي اإلتحاف للنجم والغاية للعز بن فهد خالل الفترة 885 -784ىـ1480 -1382 /م دراسة تاريخية حضارية :رسالة ماجستًن /جامعة أم
القرى.نوقشت بتاريخ 1432/11/12ىـ ( ،سامية زلمد اللحياين).

 oالعالقات العلمية بين مكة والمشرق اإلسالمي من بداية القرن الثاني للهجرة إلى القرن الرابع الهجري :رسالة ماجستًن  /جامعة أم القرى ،نوقشت بتاريخ 1434/6/19ىـ( .مىن سعود
احلريب).
 ( oأثر علوم الفرس على علوم العرب من الفتح اإلسالمي إلى نهاية العصر العباسي الثاني) :رسالة ماجستًن /جامعة أم القرى ،نوقشت بتاريخ 1436/4/22ىـ  /بدرية اليف اللهييب.

( oخدم دار الخالفة ودورىم السياسي والحضاري في العصر العباسي الثاني 656 -232ىـ1258 -1943 /م) :رسالة ماجستًن /جامعة أم القرى ،نوقشت بتاريخ 1436/7/4ىـ  /نورة
إبراىيم الدوسري.
 oالسياسة األمنية للخلفاء الراشدين :رسالة دكتوراه  /جامعة أم القرى ،نوقشت بتاريخ 1436/8/20ىـ /ماجدة عمر الصيعري.

ُسد الغابة في معرفة الصحابة  :رسالة ماجستًن /جامعة أم القرى نوقشت بتاريخ 1437/1/23ىـ ،حنان عبد الباقي اجلهين.
 oموارد ابن األثير في كتابو "أ ّ
 oدور العلماء في توجيو الحياة السياسية والفكرية وإصالح المجتمع اليمني خالل حكم بني رسول

848 -626ىـ1454 -1228 /م) :رسالة دكتوراه  /جامعة أم القرى ،بدرية أمحد

الغامدي .مل تناقش بعد.
 * النتحيي اللعلم :
تحكيم عدد من األبحاث لبعض المجالت والدوريات العلمية وجوائز التميز أمثال مجلة دارة الملك عبد العزيز عدة أبحاث ،ومجلة جمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون عدة أبحاث
 ،ومجلة الجمعية التاريخية السعودية عدة أبحاث ،ومجلة العرب  ،وجامعة الطائف ،مراجعة وتقييم رسائل علمية تمهيدا لنشرىا ومراجعة وتحكيم موسوعة الحج محور الحج في العصر
األموي ،وتحكيم أبحاث الترقية لعدد من الجامعات السعودية ومراجعة وتحكيم بحث لجائزة التميز البحثي بجامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية.
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 الندواا واللمتلراا:
o
o
o
o
o
o
o
o

ندوة احلياة العلمية مبكة ادلكرمة يف العصر األموي  ،ودور ادلسجد احلرام يف احلياة العلمية يف عهد الوليد بن عبد ادللك 86ىـ96-ىـ  -االحتفال مبكة عاصمة الثقافة – .
حضور مؤمتر مباليزيا " وضع ادلرأة ادلسلمة يف اجملتمعات ادلعاصرة حقائق وآفاق " من  3-1شعبان 1428ىـ  16-14 -أغسطس 2007م .
مؤمتر تعز جبمهورية اليمن .
الندوة العلمية لتاريخ ادللك خالد بن عبد العزيز آل سعود  ،الرياض  27-25 ،مجاد األوىل 1431ىـ ادلوافق  11-9مايو 2010م .
مؤمتر تاريخ الوطن العريب عرب العصور :ادلرأة العربية عرب عصور التاريخ ،مواكب النساء يف احلج يف العصرين األموي والعباسي1433 /1/ 13 -12 ،ىـ.
ندوة مصادر تاريخ ادلدينة ادلنورة من القرن األول إىل القرن التاسع اذلجري " عرض وحتليل عينات " كرسي األمًن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدراسات تاريخ ادلدينة باجلامعة اإلسالمية.
2012/12/2م.
ندوة موسوعة احلج واحلرمٌن الشريفٌن  ،ورقة يف ورشة عمل بعنوان ( احلج يف العصر ادلملوكي ) بتاريخ 1430/5/26ىـ دارة ادللك عبدالعزيز .
حضور ادللتقيات العلمية السنوية جلمعية التاريخ واآلثار(دول رللس التعاون عرب العصور) يف دول اخلليج العريب من ادللتقى السادس 2005م إىل ادللتقى اخلامس عشر 2014م.

 oحضور اللقاء العلمي العاشر لجلمعية التارخيية السعودية يف ادلدينة ادلنورة حتت عنوان  /تاريخ وحضارة ادلدينة ادلنورة عرب العصور 2007 /5 /30 – 29 /م
 oحضور اللقاء العلمي احلادي عشر للجمعية التارخيية السعودية  /تاريخ القصيم وحضارتو عرب العصور /القصيم 2008/5/19 :م.
o
o
o
o
o
o
o

حضور اللقاء العلمي الثاين عشر للجمعية التارخيية السعودية حتت عنوان  /تاريخ عسًن وحضارتوا عرب العصور  :أهبا 1430/5/18ىـ
حضور مؤمتر تاريخ الوطن العريب عرب العصور :القدس عرب عصور التاريخ ،القاىرة 1431 /12/ 26 -24ىـ.
حضور مؤمتر تاريخ الوطن العريب عرب العصور  :التاريخ احلريب  /القاىرة 1434 /1/ 29 -28ىـ 2012/12/13-12م.
حضور مؤمتر تاريخ الوطن العريب عرب العصور :العالقات بٌن العرب ودول وسط وجنوب آسيا عرب عصور التاريخ ،القاىرة 1436 /1/ 6 -5ىـ 2014/10/20-29م.
حضور مؤمتر تاريخ الوطن العريب عرب العصور :التاريخ الثقايف ،القاىرة 1429 /11/ 15 -14ىـ 2008/11/13-12م.
حضور مؤمتر تاريخ الوطن العريب عرب العصور :العرب واكتشاف اآلخر ،القاىرة 1435 /1/ 3 -2ىـ 2013/11/7-6م.
حضور مؤمتر تاريخ الوطن العريب عرب العصور :العرب والبحر عرب عصور التاريخ1437 /1/ 20 -19 ،ىـ 2015/12/3-2م.

 الحني يا فم الصتئ:
 oمقالة احلالة االجتماعية واالقتصادية بادلدينة ادلنورة منذ اذلجرة حىت هناية الدولة ادلملوكية – مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر – رجب 1412ىـ /يناير 1992م .
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 oمقالة ادلسلمون يستقبلون غداً غرة زلرم ويتشرفون مستقبالً ينطق مبعانقة اإلرىاصات ادلعاصرة – اذلجرة النبوية وضعت اللبنة الكربى جملاىدة الباطل وانتصار احلق – جريدة البالد – اخلميس 30
ذي احلجة 1422ىـ .
 الدوااا :
 oالقيادة اإلدارية – أ .زلمد أمٌن أبو رية (1423/7/21ىـ) .
 oالتخطيط ومتابعة التنفيذ – أ .زلمد أمٌن أبو رية – جامعة أم القرى .
 oاذلندسة النفسية – أ .حسن فاليل – 1421/11/2ىـ  -جامعة أم القرى .
 oالدورة التطبيقية – أ .حسن فاليل – 1421/11/5ىـ  -جامعة أم القرى .
 oمساعدة شلارس يف الربرلة اللغوية – أ .حسن فاليل – 1421/12/5ىـ  -جامعة أم القرى .
 oدورة يف االنرتنت – مركز احلاسب اآليل – جامعة أم القرى – 1422ىـ .
 oدورة يف اللغة اإلصلليزية دلدة عام 1422ىـ  -جامعة أم القرى – ادلعهد األمريكي 2003/1/20-2002/11/5( Brilitsم) .
 oأنقدي الفكرة واحرتمي صاحبها – د .مجيلة سقا – 1426ىـ  -جامعة أم القرى .
 oاإلسعافات األولية – أ .ىدى ادلبارك – 1425/11/16ىـ  -جامعة أم القرى .
 oاإلدارة حتت ضغوط العمل – أ .داليا الطوخي – أ .نوف السبيعي – 1427ىـ  -معهد اإلدارة جبدة .
 oأساسيات التدريس اإلبداعي – أ .صاحل الزىراين – 1427ىـ  -جامعة أم القرى .
 oرتب حياتك إدارة األولويات – أ .معتز سنبل – 1426ىـ  -جامعة أم القرى .
 oدورة البالك بورد – أ .ىدى 1428ىـ  -جامعة أم القرى .
ت وورد  – 2003أ .أريج الزايدي – 1428ىـ  -جامعة أم القرى .
 oدورة ادلايكرو سوف
 oورشة عمل بعنوان " من قواعد اإلمالء واألخطاء الشائعة " من يوم  2/26إىل 1429/2/27ىـ يف الفصل الثاين 1428ىـ .
 oحضور دورة تدريبية بعنوان " عيشوا مبسؤولية " يقدمها الدكتور  /مريد الكالب يوم السبت 1434/5/4ىـ من الساعة اخلامسة والنصف مساءاً بقاعة اجلوىرة تابعة لفعاليات ملتقى " الشباب ..
اذلوية وادلسؤولية " خلدمة اجملتمع والتعليم ادلستمر .
 ضلرة الجللييا اللعلية:
 oإحتاد ادلؤرخٌن العرب .
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 oاجلمعية التارخيية السعودية .
 oمجعية التاريخ واآلثار مبجلس التعاون لدول اخلليج العريب .
 داة الجيالة واللجنلم :
 oادلشاركة يف جلان احلفالت وادلؤمترات باجلامعة .
 oعضو اجلمعية اخلًنية النسائية مبكة ادلكرمة .
 oعضو مجعية الرب مبكة ادلكرمة .
 oعضو مجعية األيتام مبكة ادلكرمة .
 oعضو مجعية حتفيظ القرآن مبكة ادلكرمة .
 oعضو ىيئة اإلغاثة اإلسالمية مبكة ادلكرمة .

التاريخ 1437/3/10 :هـ

االسم  :د .آمنة حسين محمد علي جالل
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