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 الذاتية السرية
 سعودية        اجلنس :                    سحر بنت علي حممد دعدع  : االسم

 دكتوراه  : العلمي املؤهل                            متزوجة  احلالة االجتماعية :
 اإلسالمية    احلضارة التاريخ احلديث و  التخصص الدقيق:         التاريخ واحلضارة اإلسالمية : التخصص العام
         هـ16/8/1436استاذ مساعد بقسم التاريخ املرتبة العلمية : 

 :العلميةاملؤهالت 
مع بتقدير ممتاز  . م2013ه/1434يف التاريخ احلديث واحلضارة اإلسالمية من جامعة أم القرى :  دكتوراه

 مرتبة الشرف األوىل .
 . بتقدير جيد جداً .م2006ه/1427 معة أم القرى .يف التاريخ واحلضارة اإلسالمية من جا : ماجستري

 بتقدير جيد جداً . . م2000ه/1420يف التاريخ مع إعداد تربوي جامعة أم القرى :  بكالوريوس
 األحباث : 

دراسة اترخيية ( )م1870-1517هـ /1287-923والة احلجاز يف العصر العثماين يف الفرتة )) .1
 كتوراه .م  رسالة د 2012/ ه1434عام  حضارية(

)دراسة اترخيية ( م1517-1250ه/923-648والة القاهرة الكربى يف العصر اململوكي ) .2
 م  رسالة ماجستري .2006/ ه1427عام  . (حضارية

 :والدراساتاألحباث 
مـن ببـل مركـز اتريـخ مكـة   " األغـوات يف احلـرما اليـريفا عـرب التـاري  "التكليف بعمل حبـث عـن  .1

 املكرمة .
" مبحـــث :  اتريـــخ مكـــة املكرمـــة يف العيـــر اململـــوكي عـــنواحلـــرم  إعـــداد حبـــث ســـمن موســـوعة احلـــ   .2

 . "اجلوانب العمرانية 
حجـا  جنـوآ يسـيا مطـويف مؤسسـة بعنـوا  : ) ندوة الطوافة واملطوفااملشاركة بوربة عمـل يف  .3

 ( حبث حمكم . النيأة والتطور
) الســـقاية يف مكـــة بعنـــوا  :  نـــدوة ســـقاية احلجـــا  عـــرب العصـــور التار يـــةاملشـــاركة بوربـــة عمـــل يف  .4

 حبث حمكم .  املكرمة يف العصر العثماين (
" . جملــة كليــة "دراســة اترخييــة حضــارية يف مكــة املكرمــةعثمــان نــورا وإــا وه ــالحات  وايل احلجــاز  .5
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برعاية كرسـي األمـري سـلما   مزدلفة " –عرفة  –موسوعة املياعر املقدسة " مىن مساعد ابحث يف  .6
 . بن عبد العزيز لتاريخ مكة املكرمة جبامعة أم القرى

 م .2012جملة التجربة اآلسيوية , العدد السابع , سنة  شور يفحبث من البيت املكي التقليدا , .7
لطـالب واالبـاج جامعـة أم القـرى  التحضـرياالثـاين بورقة عمل يف فعاليات اللقـا  العلمـي املشـاركة  .8

  ه .1432ربيع األول عام  20 – 17خالل الفرتة من 
  : حا لة على عدة دورات يف احلاسب اآليل

 م2006جمياج ( يوليو صيانة احلاسب اآليل ) بر  .1
   2006يوليو 2003مايكروسوفت ببلشر  .2
 م2006أغسطس  5برانم  ماكروميداي فالش  .3
 (Black Boardنظام بالك بورد ) .4
 م2005أغسطس   xpمايكروسوفت بوربوينت .5
 م2005أغسطس  6.0برانم  فوتوشوب  .6

 دورات أخرى :
ادة البحث العلمي جبامعة أم واليت نظمتها عم "وهدارت  البحثي الفريق بنا "  دورة يف حضور .1

 . هـ27/7/1437  املوافق األربعاء يوم يفالقرى 
واليت نظمتها عمادة البحث العلمي جبامعة أم القرى يوم  مهارات تقييم املياريع البحثيةحضور دورة  .2

 هـ .28/6/1437األربعاء 
ي جبامعة أم القرى يوم واليت نظمتها عمادة البحث العلم مهارات تقييم األحباث النظريةحضور دورة  .3

 هـ .28/6/1437األربعاء 
سمن فعالياج هتيئة أعضاء التدريس الرابع  اسرتاتيجيات التدريس اجلامعيحضور ورشة عمل  .4

هـ املوافق 1437/حمرم/2جبامعة أم القرى عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية يوم اخلميس 
 م .2015/اكتوبر/15

سمن فعالياج هتيئة أعضاء التدريس الرابع جبامعة أم القرى  وميأساليب التقحضور ورشة عمل  .5
 م .2015/اكتوبر/14هـ املوافق 1437/حمرم/1عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية يوم األربعاء 

سمن فعالياج هتيئة أعضاء التدريس الرابع جبامعة أم القرى عمادة  التعلم النيطحضور ورشة  .6
 م2015/اكتوبر/13هـ املوافق 1436/ذو احلجة/30ة النوعية يوم الثالاثء التطوير اجلامعي واجلود
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والذي ورإة عمل بعنوان : " املعلومات ودورها يف البحث العلمي اسرتجاعها وتوثيقها " حضور  .7
نظمها بسم علم املعلوماج بكلية العلوم االجتماعية جبامعة أم القرى لعضواج هيئة التدريس بتاريخ 

 هـ .11/2/1436
واليت بدمتها وكالة التطوير وخدمة اجملتمع بكلية " مهارات اسرتاتيجيات التدريس "  حضور دورة .8

 . هـ25/4/1345الشريعة والدراساج اإلسالمية يوم الثالاثء 
 Developing Research Abilities : Idea Formulation andحضور دورة "  .9

Research Management"                                                                       
 م .2013/فرباير/24املقدمة من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية بتاريخ 

لعضواج هيئة التدريس ابجلامعة سمن فعالياج اللقاء   حضور ورإة عمل " حقيبة الرتقية العلمية " .10
للتميز " والذي عقدج يف رحاب جامعة أم القرى  العلمي الثاين بعنوا  " حبوثنا العلمية ... خطواتنا

 هـ .25/5/1434يوم السبت املوافق 
 واملقامة من مركز امللك عبد هللا للتطوير . هعداد البحث العلميدورة  .11
اليت عقدها كرسي األمري سلما  بن عبد العزيز  ختريج املروايت التار ية واحلكم عليهادورة  .12

 هـ .6/1433/ 16 – 14لدراساج اتريخ مكة املكرمة خالل الفرتة 
 واملقدمة من عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية . تو يف املناهجدورة  .13
 العضوية
  اجلمعية التارخيية السعودية.يف عضوه 
 التعاو  اخلليجي. عضوه يف مجعية التاريخ واآلاثر لدول جملس 
 . عضوه يف احتاد املؤرخ  العرب 

 الندوات :
حضــور امللتقــع العلمــي الســابع عشــر جلمعيــة التــاريخ واآلاثر بــدول جملــس التعــاو  لــدول اخللــي  العربيــة يف  .1

 م .2016إبريل  28-27مملكة البحرين من 
جامعة منطقة احلدود اللقاء العلمي السادس عشر للجمعية التارخيية السعودية يف رحاب  حضور .2

 " اتري  وحضارة مشال اململكة عرب العصور )احلدود اليمالية, اجلوف , تبوك("الشمالية بعنوا  
  هـ.1437/ 5/ 18-15بتاريخ 

جبمعيـة احتـاد مـؤرخ  العـرب ابلقـاهرة خـالل الفـرتة  مؤمتر ) العرآ والبحر عرب عصـور التـاري  (حضور  .3
 م .2015/ديسمرب 3-2هـ املوافق 1437/صفر 20-19من 
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حضور امللتقع العلمي السادس عشر جلمعيـة التـاريخ واآلاثر بـدول جملـس التعـاو  لـدول اخللـي  العربيـة يف  .4
 م 2015إبريل  28-27مملكة البحرين من 

والــذي نظمتــم اجلمعيــة التارخييــة الســعودية يف جامعــة  اتريــ  وحضــارة جــازان عــرب العصــورحضــور مــؤ ر  .5
 هـ .1436مجاد األول  11-10بتاريخ   جازا  يف مدينة جازا 

هــ 1436مجـاد األوىل  21-20يف الفـرتة مـن  ملي الثـاين عـات اتريـ  امللـد عبـد العزيـزامؤمتر العـحضور  .6
 م . 2015مارس  12-11املوافق 

ــــر متصــــريات العصــــر يف أحكــــام احلضــــانةحضــــور  .7 ــــدوة أث ــــة الشــــريعة والدراســــاج  ن , والــــيت نظمتهــــا كلي
صــفر  23ع اجملمــع الفقهــي اإلســالمي التــابع لرابطــة العــاو االســالمي يف يــوم االثنــ  اإلســالمية ابلتعــاو  مــ

 هـ .1436
اجلمــعية  الـذي نظمتـمو  هــ1426ندوة االحتفا  مبكـة املكرمـة عا ـمة للثقافـة ايسـالمية لعـام حضور  .8

 هـ .11/4/1426-9التارخيية السعودية يف مكة املكرمة والذي عقد بتاريخ 
حتـت رعايـة جامعـة أم  هــ1426تفـا  مبكـة املكرمـة عا ـمة للثقافـة ايسـالمية لعـام نـدوة االححضور  .9

 .م 2005سبتمرب  19-17هـ املوافق 1426شـعبا   15 – 13خالل الفرتة من القرى 
 املياركات ...

 هـ .6/7/1435بكلية اجملتمع يوم االثن   هجياد البديل " –" لوين حياتد املشاركة يف معرض  .1
جبامعـة أم القـرى  والـذي و يـوم الـثالاثء " كـدة كنـا وكـده عيـنا " مع االبايت بقسـم التـاريخ أعداد معرض  .2

 هـ .15/6/1435
 هـ .10/5/1435مع كلية اجملتمع يوم الثالاثء  " تراثي هوييت "املشاركة يف معرض  .3
بـاج والـذي و بكليـة اجملتمـع ةكـة املكرمـة شـطر الطال هحيا  تراث مكة املكرمة حرسها هللاإعداد معـرض  .4

 ه يف مقر الكلية بشارع املنيور .23/4/1434و 22/4خالل يومي السبت واألحد 
-هـــ579قبــة ب ــر زمــزم ودورهــا الــدييف وايعالمــي يف مكــة املكرمــة قبــة ب ــر زمــزم ودورهــا الــدييف وايعالمــي يف مكــة املكرمــة يف حماسـرة  عــرم مر ــيـ املشـاركة بــ .5

 للــدكتورة مليــاء شــافعي يف اندي جــدة الثقــايف األدي يف شــهر ربيــع األول م1963-م1183هـــ/1383
 ه .1434عام 

-791الصــــــــرة العثمانيــــــــة املوجهــــــــة ه  مكــــــــة املكرمــــــــة يف حماســــــــرة  عــــــــرم مر ــــــــي بـــــــــاملشــــــــاركة  .6
 ه .1434للدكتورة ملياء شافعي يف رواق مكة املكرمة يف شهر حمرم  م1566-1389ه/974

ه , 13/6/1432-12, والــــيت عقــــدج  نــــدوة املطوفــــة املكيــــة اتريــــ  و كــــرايت فعاليــــاج املشــــاركة يف .7
 التابع لدارة امللك عبد العزيز .سمن نشاااج مركز الباحثاج ةركز اتريخ مكة املكرمة  واملقامة
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لطــالب واالبــاج جامعــة أم القــرى  التحضــرياالثــاين بورقــة عمــل يف فعاليــات اللقــا  العلمــي ملشــاركة ا .8
 ه .1432ربيع األول عام  20 – 17خالل الفرتة من 

, والـــذي نظمتـــم وكالـــة عمـــادة شـــؤو  ات وعلـــم وحضـــارة " " علمـــا  املســـلما ... فـــ معـــرض املشـــاركة يف .9
   ه .1432عام  الطالب لألنشطة والتدريب الطالي

برعايـة حـرم خـادم احلـرم   هــ1428 - 1427ختر  طالبات جامعـة أم القـرى لعـام فل احليف  ملشاركةا .10
 . الشريف  سمن جلنة االستقبال

لنصرة الرسول حممـد ؤو  الطالباج جبامعة أم القـرى احلفل الذي نظمتم عمادة شاملشاركة بعرض مرئي يف  .11
  هـ1426عام. 

هــ برعايـة حـرم خـادم 1427/ 1425/1426لألعـوام  ختـر  طالبـات جامعـة أم القـرىفـل احليف املشاركة  .12
 احلرم  الشريف  سمن جلنة االستقبال.

أبامها بسـم التـاريخ واحلضـارة  يف الندوة العلمية اليت بعرم مر ي عات مسرية التعليم مبكة املكرمةاملشاركة  .13
يف رحــــاب جامعــــة أم القــــرى ) مقــــر  " مكانــــة مكــــة املكرمــــة عــــرب العصــــور "اإلســــالمية حتــــت عنــــوا  : 
ه وذلــك ةناسـبة اختيـار مكـة املكرمــة عاصـمة الثقافـة اإلســالمية 22/11/1426الطالبـاج ( يـوم السـبت 

 ه .1426لعام 
 اخلربات العلمية

هـــ وحــ  1425هـــ /1424منــذ الفيــل األول لعــام  حلضــارة ايســالميةيف قســم التــاري  واالتــدريس  .1
 كمتعاونة .  اآل 

ــــة ا تمــــع  .2 ــــدريس يف كلي ــــذ الفيــــل األول لعــــام الت الفيــــل األول لعــــام ه وحــــ  1434ه/1433من
 . هـ1435

 اخلروج مع االباج بسم التاريخ واحلضارة اإلسالمية تربية عملية يف عدد من مدارس مكة املكرمة . .3
 هــ1426ت يف أسابيع احلذف واإلسافة يف بسـم التـاريخ واحلضـارة اإلسـالمية منـذ الفيـل األول شارك .4

 وح  األ  .
 


