
1 
 

 

 أ.د/ أمرية علي وصفي حممد علي مداح .االسم : 
 املعلومات الشخصية : 

 7274ص.ب :   مكة املكرمة العنوان الربيدي : 
 0505513179جوال رقم اهلاتف : 

 dramira.maddah@gmail.comالربيد االلكرتوني : 

 املعلومات التعليمية :
 هـ 1427 التاريخ : 
 أستاذالدرجة العلمية :  
 تاريخ حديث ومعاصرالتخصص :  
 جامعة أم القرىاجلهة املاحنة للشهادة :  
 املاجستري ) العثمانيون واإلمام القاسم بن حممد يف اليمن ( . عنوان الرسالة : 
 الدكتوراه ) املخالف السليماين حتت حكم الدارسة ( .    

 اخلربات العلمية :
 1428-1432   قسم الطالبات . –جامعة أم القرى  –وكيلة لعمادة الدراسات العليا 
 1424-1427   قسم التاريخ . –وكيلة لرئيس قسم الدراسات العليا التارخيية 
 1418-1429  قسم التاريخ . –وكيلة لرئيس قسم التاريخ والدراسات العليا 
 1409-1414  قسم الطالبات باجلامعة . –وكيلة عمادة الدراسات اجلامعية 
 1400-1409 مكتبة قسم الطالبات . –شؤون املكتبات  وكيلة عمادة 

 اجلوائز والرباءات :
  هـ من جامعة أم القرى .1427العلمي لعام التمّيز جائزة 
 . جائزة اجلامعة يف جمال البحوث العلمية 

 عضوية اللجان العلمية :
 . عضوة يف مجعية التاريخ واآلثار لدول اخلليج العريب 
 . عضوة يف مجعية التاريخ السعودية 
 . عضوة يف مجعية املؤرخني العرب 
 ني العرب .عضوة يف مجعية اآلثاري 
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 . عضوة يف مجعية اآلثار املصرية للدراسات التارخيية 
 أنشطة خدمة اجلامعة واجملتمع :

 هـ حىت تارخيه .1426عضوة جملس إدارة يف مجعية أم القرى اخلريية  .1
 هـ ( حىت تارخيه .1428عضوة جملس كلية ) كلية اآلداب والعلوم اإلدارية  .2
 هـ ( حىت تارخيه .1428العلوم التطبيقية للبنات  عضوة جملس كلية ) كلية .3
 هـ .1430مشاركة يف برنامج اجلامعة لالبتعاث اخلارجي  .4
 هـ .1431كلية الدعوة قسم الطالبات مبحاضرة لطالبات الدراسات العليا بمشاركة يف برنامج التطوير  .5
 هـ .1432الدراسات العليا  كلية العلوم قسم الطالبات مبحاضرة لطالباتبمشاركة يف برنامج التطوير  .6
 هـ .1432هـ ، 1429مشاركة حبوار يف اللقاء العلمي املقام شهرياً مبقر الطالبات  .7
 هـ.1432 -هـ 1428مشاركة يف إجراء املقابالت اخلاصة بتعيني املعيدات واحملاضرات باجلامعة والكليات  .8
 هـ .1432-هـ1424بقسم التاريخ مشاركة يف إجراء املقابالت الشخصية لطالبات الدراسات العليا  .9

 هـ .1430 -هـ 1428منسقة شؤون املطوفات مبؤسسة مطويف تركيا وأوروبا واسرتاليا ورورسيا  .10
 هـ .1425 -هـ 1424مشاركة يف اللجان العلمية ليوم املهنة لعام  .11
 .السنوات لعدد من رئيسة جلنة التنظيم واالستقبال يف حفالت التخرج واحلفالت اخلاصة بقسم الطالبات  .12
هـ 1426إعداد مادة تارخيية ) فلم وثائقي ( عن خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود مبناسبة توليه سدة احلكم .13

 برواق مكة .
 هـ .1424إعداد حماضرة عن مركز امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة  .14
 هـ .1428بكالوريوس مشاركة يف تطوير مناهج مرحلة ال .15
 هـ.1429تقدمي مشروع لتطوير األقسام األكادميية يف اجلامعات السعودية ، بعنوان : الدبلوم العايل للدراسات اآلسيوية والعالقات الدولية (  .16
 هـ .1432اإلعداد لدورة ألعضاء هيئة التدريس ) حقيبة الرتقية ( بكلية اآلداب والعلوم اإلدارية  .17
 هـ .1432وقاف العثمانية مبكة املكرمة بكلية اآلداب والعلوم اإلدارية إلقاء حماضرة األ .18
 هـ .1433إلقاء حماضرة عن وقت الفراغ وأمهيته ، مركز الدعم الطاليب  .19
 عضوه يف موسوعة احلج بدارة امللك عبد العزيز . .20
 منسقة بقسم الطالبات لكرسي األمري سلمان لدراسة تاريخ مكة . .21
 دليل الرسائل العلمية بعمادة الدراسات العليا .عضوة يف جلنة اعداد  .22
 عضوة يف اللجنة االستشارية لوكالة عمادة شؤون الطالب لالسكان والتغذية لتقدمي خدمات اكثر جودة للطالبات . .23
 (.املشاركة بلقاء لتوعية الطالبات اخلرجيات مبجاالت الدراسات العليا املتاحة جبامعة ام القرى ) مركز الدعم الطاليب .24
 املشاركة يف محلة التضامن الوطين ضد االرهاب . .25
 .2010املشاركة يف الربنامج االثرائي الصيفي اخلامس للموهبه واالبداع لتقدمي حوار مع مسؤول  .26
 املشاركة يف اعداد خطة الدراسة لقسم العلوم السياسية املقرتح تدريسها بقسم العلوم السياسية بكلية الشريعة . .27
 ه.1432حتكيم اللقاء العلمي التحضريي لطالب وطالبات جامعة ام القرى  املشاركة يف جلنة .28
 املشاركة يف جلنة املصاحلة وإصالح ذات البني جبامعة ام القرى لعدد من السنوات . .29
 املشاركة حبوار بعنوان )إجناز( بعمادة شؤون الطالبات . .30
 العثماىن وعهد االشراف .املشاركة بورقة عمل بدارة امللك عبدالعزيز حمور احلج يف العهد  .31
 ه.1433املشاركة يف ورشة عمل عن البحر االمحر والىت تنظمها دارة امللك عبدالعزيز بالتعاون مع جامعة امللك عبدالعزيز جبده  .32
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 جمال االهتمامات البحثية واإلجنازات :

 معركة السبلة مقدمتها ونتائجها . .1
 تاريخ البيلربكية يف بعض البالد العربية . .2
 النشاط العلمي والتعليمي يف مكة املكرمة يف العصر العثماين . .3
 خريات ماه بيكركوسم وأعماهلا اخلريية يف مكة واملدينة . .4
 جزر فرسان أكرب جزر البحر األمحر العربية ودورها يف الصراع الدويل يف العصر احلديث . .5
 .م 16هـ/10دور اجملاورين يف إثراء احلركة العلمية مبكة يف القرن  .6
 اهتمام العثمانيني بكسوة الكعبة وتطورها يف العصر احلديث . .7
 البهاكلة واحلياة العلمية بتهامة . .8
 األوقاف العثمانية مبكة ودور املرأة فيها ) وقفية كلنوش منوذج ( . .9

 املشاركة مبقاالت يف جملة وقفنا . .10
 اإلصدارات العلمية :

 اب نظرة متأنية يف تاريخ الدولة العثمانية .كت 
 تاب املخالف السليماين حتت حكم األدارسة وجهود امللك عبد العزيز لضم جازان .ك 
  . ) كتاب ) وطن يف أمري ( عن األمري سلمان بن عبد العزيز ) مشرتك 

 
 األعمال واإلجنازات البحثية األخرى :

  كتاب دراسي ملادة الدولة العثمانية بعنوان : نظرة متأنية يف تاريخ الدولة العثمانية. 
 البحوث املقدمة يف مؤمترات وندوات علمية :

 م .2008هـ/1429 –مؤمتر تتارستان موطناً للعلوم اإلسالمية مبدينة قازان  –تاريخ دخول اإلسالم إىل تتارستان 
  هـ .1426 –مبدينة مكة املكرمة  –مؤمتر مكة عاصمة للثقافة  –دور اجملاورين يف إثراء احلركة العلمية مبكة املكرمة 
  م 2012هـ/1433 –مشاركة يف ندوة كرسي األمري سلمان لدراسة تاريخ اجلزيرة  –امللك عبد العزيز اإلنسان بني املقدرة والعفو– 

 جامعة امللك سعود .
  ، هـ .1432املطوفة املكية تاريخ وحضارة ، مركز تاريخ مكة واملدينة ، مكة 

 
 


