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 السيرة الذاتية
  
 
 
 
 
 
 

 حمد محمد جاسم القحطاني د. االسـم:
 قسم التاريخ           

 جامعة الكويت  –كلية اآلداب     
 -المؤهالت العلمية:أوال:

جيـد  5.37م ـ معدل عام 23/6/1984ـ بتاريخ  جامعة الكويت درجة اإلجازة الجامعية في اآلداب )تاريخ(   .1
 جدًا.

 ريخ الحــد و لالمعا ــ  ب ســالة  عاــواع )اقلصــاة ا قتاــاد ةدرجــة الماجســتي  فــي اآلداب تتاــ  التــا .2
 .جيدجدا3.63معدل . م2001جامعة الكويت ـ م 1905ـ  1880 الحجازفي إقليم  لا جتماعية

درجـــة الـــدكتوراآل فـــي اآلداب تتاـــ  التـــاريخ الحـــد و لالمعا ـــ  ب ســـالة  عاـــواع )اقلصـــاة ا قتاـــاد ة  .3
 .م(2009)م تبة الش ف اقللى  جامعة الماوفية بتقد  م 1913ـ  1871لا جتماعية في إقليم اإلحساء 

 

 التدرج الوظيفي :ثانيا :
 1992ـ  1984          لزارة الت بية –معلم تاريخ  .1

 م1996ـ  1993                 رئيس قسم تاريخ  .2
 م1998ـ  1997                    مساعد ثانوي مد  .3
 م 2010 – 1998                 موجه فاي تاريخ .4
 م10/2010/ 3حتي  - ونيو2010 ا بتدائي                   م اقب التعليم .5

 حاليا :
جامعـة الوويـ   – اآلدابكليـة   –( قسم التـاري     عضو هيئة تدريس ) مدرس مساعد أولالوظيفة :     

 م 2014يناير  19اعتبارا من 
 
 

 :التدريسيةرة الخب:ثالثا
 . م 1993  -  1984لتاريخ لا جتماعات من عام  ة ا مدرس بوزارة الت بية لماد  .1

 1986-1985قسم تاريخ    –كلية اآلداب   –جامعة الكويت    –معيد  عثة   .2
 . م 1997-  1993مادة التاريخ لا جتماعات شغل مااب مدرس ألل ل  .3

 م. 1998  –  97شغل مااب مد   مساعد في الم حلة الثانوية  .4

 م 2010/ 6/ 23  –  98 اا   نوية من  شغل مااب موجه فاي تاريخ لمدارس الم حلة الثا  .5

 م. 2010/   10/ 3حتى   2010/   6/ 24التعليمية من   ة شغل مااب م اقب التعليم ا بتدائي في ماطقة الف  لاني  .6
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لمقــ ر الدراســات ا جتماعيــة لالدللــة العثمانيــة    الكويــت    ة المفتوحــة فــ  فــي الجامعــة الع بيــة    عضــو ئي ــة تــدريس  .7
  م. 2009  –  2008م ل 2008-  2007ل اقلل من العـام الدراسـي  لالفا   م 2007  -2006لألعوام الدراسية اآلتية:  

 ) م فق شهادة بذلك ( 

الفاـل الدراســي    ل حتــى   م 2010  –  2009ئي ــة تـدريس جامعــة الكويـت ) ماتــدب ( ماـذ الفاــل الثـاني  عضـو   .8
   م 2014-2013اقلل 

  –  2010الفاــل اقلل    ( تــدب  ) ما   ئي ــة تــدريس كليــة الت بيــة اقساســية الهي ــة العامــة للتعلــيم التط يقــي عضــو   .9
   0  م 2011

 
 

 األبحاث المنشورة في المجالت العلمية المحكمة :: رابعا
نشــ  فـــي  م(1905ـ  1880قبائــل الحجــاز لاقمـــن علــى   يــق الحــع فـــي العهــد العثمــاني  حــو  عاــواع ) .1

 علمية محكمة.مجلة ـ  2009جامعة الماوفية كلية اآلداب مجلة شعبة الدراسات التاريتية لاقث ية مارس 
 

 – 1701التطور التاريخي لمسيرة التعليم في دولة الووي  منذ التأسيس حتي االستقالل  حو  عاواع )   .2
( 4) عــدد  جامعــة القــائ ة اإلنســانيات لالعلــوم ا جتماعيــة اآلداب فــي مجلــة كليــة ( دراســة تاريتيــة نشــ  م1961

 محكمة.فصلية مجلة علمية م 2010أكتوب   (70المجلد ) 

(  م1915 – 1896)فـي ممـارة الوويـ   العثمانية عفي مقاومة األطماالشي  مبارك   جهود عاواع )   حو  .3
ــوم اةنســانية،  جامعــة الوويــ ،  ــة للعل ــة العرةي ــة محكمــة  المجل ــة علمي ـ صــي  30ـالســنة 119العــدد مجل

 0م2012

نشـر فـي  (" تاريخيـة م"دراسـة63/67دور نواب الدائرة العاشرة في مجلس األمة  الوـويتيبحث بعنوان )  .4
مجلـة علميـة  –م 2012 جامعة القاهرة أغسـطس  –حوليات مركز البحوث والدراسات التاريخية كلية اآلداب  

 0محكمة 

( "دراسـة تاريخيـة " نشـر فـي مجلـة كليـة دولـة الوويـ  وجنوةهـا  ـين المااـي والحااـر بحث بعنوان )  .5
 .م 2013( لعام 70العدد )  اآلداب جامعة اةسكندرية

نشـرة فـي ( The Historical Dimension Of the Archeological Sites In Kuwaitحـث بعنـوان ) ب .6
مجلـة يونانيـة عالميـة معتمـدة للترقـي فـي وهـي )  Journal Of Oriental and African Studiesمجلـة ) 

 شهر نوفمبر .م 2016 – 25جامعة الووي  في عدد 

 1961ه/1381عام    من أزمة  سعودية  المملوة العرةية ال  موق بحث بعنوان )    -7
نشــرف فــي مجلــة دراســات الخلــي  والجزيــرة  ) دراسة تاريخية (   ين الووي  والعراق    م

فصــلية علميــة محكمــة م 2016/ يوليــو 1237رمضــان  -162العــدد رقــم    العرةيــة
 .مجلس النشر العلمي  –جامعة الووي  

ــ   -8 ــي الوويـ ــور اةداري فـ ــوان ) التطـ ــث بعنـ ــي م (1963 -1921بحـ ــور فـ المنشـ
مــارس مــن المجلــد   –حوليات كلية اآلداب جامعة عين شمس في العدد األول ينــاير  

 م .2017لعام 45
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ــة  -9 ــوان ) الوويــ  والجبهــة المصــرية فــي الحــرب العرةي  –قبــول بحــث للنشــر بعن
جامعـــة  -م.فـــي حوليـــات اآلداب والعلـــوم االجتما يـــة1967االســـرائيلية (. يونيـــو 

 .1206م رقم الصادر 29/9/2020لي الوتاب المرسل  تاري  الووي   ناء ع
 Lordبحــث بعنــوان ) زيــارة نائــي ملــ   ريطانيــا حــادم الهنــد اللــورد هــاردين   -10

Hardinge    في دوريــة وثــائ   نشر م 1915فبراير 2 –يناير 31الى ممارة الووي
جامعــة   –عرةيــة  مركز دراسات الخلــي  والجزيــرة ال  –م  2021يونيو    4العدد    تاريخية  
 الووي  

الوويــ  فــي النصــن الثــاني الفرنســية و   )الد لوماســيةقبول بحث للنشر بعنــوان    -11
 -قــراءة فــي وثــائ  الرشــي  الفرنســي( م 1900 -1866مــن القــرن التاســ  عشــر 

 .(الحامد ذيابم  الدكتور  مشاركة)الووي  جامعة  اةنسانيةللعوم  العرةيةالمجلة 
مــن مدينــة     Lewis Pellyلــويس  يلــي  الوولونيــلث بعنوان )رحلة قبول بح -12

جامعــة  –حوليــات كليــة اآلداب  -( 1865 فبرايريناير  –الووي  ملى مدينة الرياض  
مشــاركة مــ   2022  تــاري   50مــن مجلــد  مارس    –عين شمس العدد األول يناير  

 الدكتور ذياب الحامد(
 

 المؤتمرات : واألوراق العلمية في األبحاث : خامسا
ــيم مــا ق ــل الجــامعي لالجــ .1 امعي( ـ  مدنيــة حمــاآل ـ ســوريا المشــاركة  الحضــور فــي مــتتم  )التــاريخ فــي التعل

ر م الاـــاد 85/2006بتكليـــن مـــن الـــوزارة  ـــالق ار الـــوزاري رقـــم  2006أب يـــل عـــام  26ـ  24الفتـــ ة مـــن  خـــ ل
لحكــــم البحــــو (   ائــــق تــــدريس مــــادة التــــاريخلالمشــــاركة ببحــــو فاــــي تحــــت عاــــواع ) 4/3/2006بتــــاريخ 

مــن ق ــل المجلــس اقعلــى ل عا ــة  مجموعة البحوث التي نش ت فــي مجلــد  إليلأصين  
 ) م فق شهادة  المتتم  (.. الفاوع لالعلوم ا جتماعية  سوريا

م لاسـهاماتة 1961-1899ا سـتق ل  حتىة ويت ماذ الحما التعليم في دللة الكالمشاركة ببحو  عاواع )   .2
 -29مــن  ) ا ســتق ل لباــاء الدللــة الحد ثــة ( فــي تحقيــق ا ســتق ل ( فــي مــتتم  الجمعيــة التاريتيــة الكويتيــة

 م  مااسبة انعقاد المتتم  .2011( م ،لنش  البحو في العدد الثاني ) عدد خاص 2011مارس 30

 م ( 1961لمملوة العرةية السعودية واألزمة الوويتية العراقية عام بعنوان ) ا ية  ورقه علمالمشاركة - 3
 دراسة تاريخية . في ملتقي الجمعية التاريخية واألثار  دول مجلس التعاون الخليجي الخامس عشر        
 م2014ا ريل  25 – 22المنعقد بالووي         

صباح في مقاومة أطماع الدولة العثمانية فـي ي  مبارك  ن لشا جهود المشاركة  ورقة علمية بعنوان )   -4
قســم  2015م ( فــي مــؤتمر  مبــارك الوبيــر مؤســس الوويــ  الحديثــة ا ريــل 1915 -1896ممــارة الوويــ  ) 

 جامعة الووي  . –كلية اآلداب  -التاري   
اســم ات عبــدالوريم قالمشــاركة  ورقــة علميــة بعنــوان ) الشــي  عبــدا الســالم وسياســته لتصــدي لتهديــد -5

م 1965 -1950م ( في مؤتمر قسم التاري  عصر الشي  عبدا السالم الصباح 1961رئيس وزراء العراق  
 ، قسم التاري  ، كلية اآلداب ، جامعة الووي  .م 2016م ريل  –
ــ   -6 ــي الووي ــة ف ــوان ) تطــور الــنيم اةداري ــة بعن ــة علمي م( مــؤتمر اتحــاد 1961 -1921المشــاركة  ورق

 م.2016فبراير  3-2بالقاهرة  تاري   المؤرخين العرب
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م( فـــي الســـفارة 1962-1954مشـــاركة  ورقـــة علميـــة بعنـــوان ) دعـــم دولـــة الوويـــ  للثـــورة الجزائريـــة  -7
 م .2016أدتوةر 31الجزائرية بالووي   تاري  

فــي  ريطانيــا ( دورةالمشـاركة  ورقــة علميــة بعنــوان ) عالقــة الوويــ  مـ   نــي خالــد والدولــة العثمانيــة وة -8
 م.2016نوفمبر  27تاري  الووي  ، دار االثار اةسالمية ، الووي  ، 

نموذجــا مجلــس  –المشــاركة  ورقــة علميــة بعنــوان ) الوحــدة الوطنيــة صــورة مشــرفة مــن تــاري  الوويــ   -9
 . م2017فبراير  21م ( كلية الترةية األساسية ’ قسم الدراسات التاريخية   تاري  1921الشوري  

الثـورة الجزائريـة  –ة  ورقة علميـة بعنـوان ) القضـايا القوميـة فـي المنيـور السياسـي الوـويتي المشارك  -10
نموذجــا ( فــي الملتقــي العلمــي الثــامن عشــر لجمعيــة التــاري  واآلثــار لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخلــي  

 العرةية 
 م 2017ل م ري 20-19 تاري   –المملوة العرةية السعودية  –سكادا  –جامعة الجوف 

م( فــي مــؤتمر قســم 1967المشــاركة  ورقــة علميــة بعنــوان ) موقــ  الشــي  صــباح الســالم مــن حــرب  -11
م ، قسـم التـاري  ، كليـة 2017في ا ريل  –م ( 1977 -1965التاري  )عصر الشي  صباح السالم الصباح 

 اآلداب ، جامعة الووي  .
م اـد العـدوان اةسـرائيلي ( فـي 1967في حرب ودورها الووي  المشاركة  ورقة علمية بعنوان ) دولة   -12

 دولـة  -الملتقي العلمي التاس  عشر لجمعية التاري  واآلثـار لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخلـي  العرةيـة  
 م 2018م ريل  26 -25الووي  ،  تاري  

ريـاض   الـي مدينـة المـن مدينـة الوويـ  )Lewis Pellyالمشاركة  بحث بعنوان ) رحلـة لـويس  يلـي  -13
يناير 12 -10م( في ندوة قسم التاري  واآلثار ، كلية اآلداب ، جامعة الووي   تاري  1865مارس    –فبراير  
 م .2021فبراير  16م ومقبول للنشرةناء علي كتاب قسم التاري   تاري  2021
ــةمشــاركة بمســابقة الملصــ  العلمــي للوليــات  -14 لوويــ  جامعــة ا –بحــوث قطــاع الل-  واةنســانية األد ي

م 2014س مـار – (م1915-18899جهود الشي  مبارك  ن صباح في مقاومة األطماع العثمانية  بعنوان )  
وأقـيم احتفـال لتوـريم الفـائزين تحـ  رعايـة   بقة  ترتيي الثاني فئة المدرسين المساعدينفزت في المسالقـد  .

 هادات التقـدير والمكافـ ت الماليـة شـ فيهوزع   2014مايو  26 تاري  البدر   مدير الجامعة أ.د عبدا للطي
.  

 : محاارات:   سادسا
 ( في متتم  إش اقات فـي تـاريخ لحـدتاا الـو 1920دراسة  عاواع ) الوحدة الو اية أنموذجا مع كة الجه اء  .1

 .2016ف  ا    17ف  ا   حتي 14خ ل الفت ة من  -2016مه جاع ئ  ف  ا   الثقافي  –نية 

بين الكويت لالع اق دراسة تاريتية   1961ملكة الع بية السعود ة من أزمة عام  الم عاواع موقفمحاص ة )   .2
 .2016 اا    5بدعوة من المجلس الو اي للثقافة لالفاوع لاآلداب  وم الث ثاء 

 
 ي :: الوتسابعا

رســـــالة ( لأ ـــــله 1905ـ  1880كتـــــاب  عاـــــواع )اقلصـــــاة ا قتاـــــاد ة لا جتماعيـــــة فـــــي إقلـــــيم الحجـــــاز  .1
 ماجستي .

 مي للاـف كتاب الدراسـات ا جتماعيـة دللـة الكويـت لالعـالم اإلسـفكيـ  )تع يفـه ـ أنواعـه ـ تعليمـه(كتاب الت .2
 ) مشارك مع آخ لع  (م2011 – 2010لزارة الت بية  ةالمتوسط للم حلة 1الثامن   
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ــاع للاـــف الثـــاني عشـــ  أدبـــي لعلمـــي   .3 ــتور لحقـــوق اإلنسـ ــار م2010 – 2009 1كتـــاب الدسـ ك مـــع ) مشـ
 لع  (آخ  

ــية لا قتاــــاد  .4 ــاة السياســ ــواع ) اقلصــ ــيم  ةكتــــاب  عاــ ــي إقلــ ــة فــ ــاءلا جتماعيــ  -ه1331 -1288 اإلحســ
 م لا له رسالة دكتوراآل 1913 -1871

، لزارة الت بيــة ،  1التعلـيم الـد اي ،    –الاـف الثـاني عشـ   –رئـيس لجاـة تـفلين كتـاب قضـا ا إسـ مية  .5
 م 2019 -2018دللة الكويت ، 

دللـة  –لزارة الت بيـة  1   –الم حلـة المتوسـطة  –فلين كتـاب الكويـت لالعـالم للاـف التاسـع رئيس لجاـة تـ .6
 م2020 -2019الكويت ، 

 
 ـر:التقـاري:  ثامنا

 م.1953ـ  1902الع قات الكويتية السعود ة في الفت ة من  .1
 م.1932ـ  1896تطور اقلصاة السياسية في الكويت  .2

 م.1920الكويت  مع كة الجه اء في .3

 التعلم الذاتي بين الاظ ية لالتط يق. .4

 .لالتاريخ   ائق التدريس الفعالة في مجال ا جتماعات  .5

 جوانب فاية في العملية الت بوية. .6

 الوسائل التعليمية لأث ئا في العملية التعليمية. .7

 تق ي  عن موصوعات فاية لإدارية. .8

 تحليل محتوى المادة العملية للكتاب المدرسي. .9

 راسي.ارة الفال الد د إ .10

 تحليل كتاب الاف الثالو الثانوي )التاريخ اإلس مي(. .11

 اقنشطة الافية لال  فية. .12

 تق ي  عن تحليل ا ختبار المدرسي. .13

 م.2006- 1928اقحمد مسي ة حياة لبااء  جاب  .14

 مسي ة التعليم في الكويت. .15

 اقللى. الفال الدراسي م ،2008ـ  2007مذك ة حول   ق التدريس المتتارة للعام الدراسي  .16

 493 حــو مقــان تحــت عاــواع )محافظــة لمد اــة اقحمــدي تاريتيــًا( ألدة  مكتبــة لزارة الت بيــة تحــت رقــم  .17
م ـ قدم لمحافظ اقحمدي الشيخ إب اهيم الدعيع الاباح  حضور مد   الشتلع التعليميـة 11/02/2007بتاريخ  

 م2007ـ  2006فال الدراسي الثاني اقستاذ محمد الزئمول ـ ال

الفاية لماطقة اقحمدي التعليمية تحت عاواع )المتغي ات   للتوجيهد مقت ح حول الملتقي الت بوي اقلل إعدا .18
ـ  2005لالمســتجدات لالطموحــات الت بويــة للتوجيــه الفاــي لأث ئــا علــى مســي ة العمليــة الت بويــة( للعــام الدارســي 

 الزئمول. بااء على  لب مد   الشتلع التعليمية أ/ محمد  2006

 -7اركة  الحضور في المتتم  الع بي الدللي السا ع للتعليم اإللكت لني حـول التعلـيم  ـالمحمول مـن المش .19
م بتــاريخ 398/2008أكتــوب  فــي مد اــة القــائ ة بتكليــن مــن لزارة الت بيــة بدللــة الكويــت  ــالق ار الــوزاري رقــم  9

 م.25/9/2008
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( 1915ـ  1896باح أميـ  دللـة الكويـت شـيخ مبـارك بـن  ـالسـمات السياسـية لشتاـية التق ي   عاـواع ) .20
م ـ جامعـة 2004للساة الثاماة  اا   ـ ف  ا   ـ مارس  29العدد  مجلة مركز دراسات الخلي  والجزيرة العرةيةفي  

 الكويت.

 
 

 :األخرى  ـة:األنشط تاسعا
 . ئافي المدارس لغيإعداد لإلقاء المحاص ات التاريتية حول تاريخ الكويت في المااسبات الو اية  .1
 ت بوي لالتعليمي في مدارس الكويت.إعداد لإلقاء محاص ات فاية في المجال ال .2

  .حول الموصوعات التاريتية لالفاية  ال أيلتلفاز  إج اء عدة مقاب ت مباش ة لمسجلة في إذاعة الكويت  .3

تــاريخ الســاوي لقســم الم { فــي الســيمياار 1913-1871محاصــ ة  عاــواع ي رفيــة فــي تــاريخ إقلــيم اإلحســاء  .4
  جامعة الكويت . -كلية اآلداب  -م 27/12/2010م  وم ا ثاين 2011/ 2010

ف مقابلة مع إذاعة دللة الكويت ال  نامع العام حول موصوة " حياة لإنجـازات السـمو للـي العهـد الشـيخ نـوا .5
 م . 10/2/2011اقحمد الاباح  وم التميس 

قسم المواد ا جتماعيـة    –م ( اللجاة الثقافية 1913  -1871حساء  محاص ة  عاواع ) رفية في تاريخ اإل .6
 م.2011/ 22/3الهي ة العامة للتعليم التط يقي لالتدريب ‘ بتاريخ  الث ثاء  –باات  –كلية الت بية اقساسية 

يخ لقاء مع إذاعة الكويت ال  نامع العام فـي ب نـامع الظهيـ ة مباشـ  لمـدة سـاعة موصـوة اللقـاء ) كشـك الشـ .7
 م .20011/ 3/ 23ح (  وم اقربعاء مبارك الابا

م  مااســـبة ي مــــتتم  20011/ 3/ 29مقابلـــه مـــع إذاعــــة  الكويـــت ال  نـــامع ال  نــــامع العـــام  ـــوم الث ثــــاء   .8
ــة الحد ثــة { الــذي أقامتــه الجمعيــة التاريتيــة الكويتيــة  تحــت رعا ــة نائــب رئــيس مجلــس  ا ســتق ل لباــاء الدلل

 .تور محمد  باح السالم الاباحجية الشيخ الدكالوزراء للزي  التار 

م حـول موصـوة المبـاني اقث يـة فـي الكويـت 6/4/2011 ءمقابلة مع إذاعة  اأغلي دار الكويتية  وم اقربعـا .9
 لأئميتها لالت كيز علي القا  اقحم    علي الهواء مباش ة.

لبااء الدللة الحد ثة تم  ا ستق ل م حول مت 3/4/2011مقابلة مع إذاعة  اأغلي دار الكويتية  وم اقحد  .10
 امة الجمعية التاريتية الكويتية. مااسبة استق ل الكويت لالذي أق

مع إذاعة الكويـت ال  نـامع الثـاني تحـت عاـواع كشـك الشـيخ مبـارك بـن  ـباح مـن الااحيـة  مسجلة  مقابلة .11
 م.10/4/2011التاريتية ،  وم اقحد 

تحـت ب نـامع ) مـن م 18/4/2011 ا ثاـيناقللـي  ـوم الكويـت القاـاة مقابلة علي الهواء مباش ة مع تلفاز  .12
أجـــل الكويـــت ( الســـاعة التاســـعة لالااـــف  قدمـــه اقســـتاذ  وســـف ماـــطفي الوكيـــل المســـاعد لقطـــاة اقخبـــار 

 السياسية.

م تحـــت ب نـــامع مـــن أجـــل الكويـــت 3/7/2011مقابلـــة علـــي الهـــواء مباشـــ ة مـــع تلفـــاز الكويـــت  ـــوم اقحـــد  .13
السعود ة  مااسبة زيـارة رئـيس مجلـس الـوزراء سـمو الشـيخ نا ـ  المحمـد الاـباح    قات الكويتيةالموصوة الع

 للمملكة الع بية السعود ة.

لناـــف 12 حتــي ــباحا 11م مباشــ ة الســـاعة 26/10/2011مقابلــة فــي تلفزيــوع الكويـــت  ــوم اقربعــاء  .14
 م .22/10/2011في  لفاتهة  مااسبرحمه هللا  زع د العزيحول السي ة الذاتية لألمي  سلطاع بن 

موصـــوة تـــاريخ العلـــم  للناـــف مســـاءا حـــو 9مقابلـــة فـــي تلفزيـــوع الكويـــت مباشـــ ة  ـــوم التمـــيس الســـاعة  .15
 0الكويتي لمدة ساعة 
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  0م28/11/2011مقابلة اإلذاعة الكويتية مباش  ب نامع است احة الظهي ة ا ثاين  .16

ــن س  .17 ــا الكويـــت مباشـــ  مـ ــة ئاـ ــامع ل 8-6مقابلـــة إذاعـ ــاء ب نـ ــالي الكويـــت المسـ ــاريخ الكويـــت يـ موصـــوة تـ
  0ال  قالي  نالسياسي تقد م أمل محمد ل ع دا لمحس

م  مااســـبة رفـــع العلـــم الكـــويتي إذانـــا ب ـــدء اقعيـــاد الو ايـــة 29/1/2012مقابلـــة اإلذاعـــة الكويتيـــة بتـــاريخ  .18
 0مساء مباش   10لالموصوة تاريخ العلم الكويتي الساعة 

لناــف رهــ ا 12 -11م مباشــ  س 2/2/2012 عــة التمــيس  نتتابيــة ال امقابلــة إذاعــة الكويــت الــدائ ة ا .19
 0حول تاريخ الد مق ا ية في الكويت 

لناـف مسـاء حـول تـاريخ 9م مباش  س 2/2/2012التميس لقاء إذاعة الكويت الدائ ة ا نتتابية الثالثة  .20
 0الد مق ا ية للكويت 

حـول الو ايـة لأئميتهـا فـي 5،45لهاتف السـاعة  م ع   ا12/2/2012لقاء اإلذاعة ال  نامع العام بتاريخ   .21
 المجتمع .

 عا ا حول التعليم في الكويت. 3م مباش  س 13/2/2012 ا ثاينلقاء تلفاز الكويت  .22

مساءا حول أئمية الو ايـة فـي المجتمـع الكـويتي ، 6،30الي  6لقاء اإلذاعة مباش  ال  نامع الثاني من س .23
 م .13/2/2012ا ثاين 

م حول الفتاة لكيفية القضاء عليها ع   الهاتف 14/2/2012لثاني ا ثاين  مع ااعة ال  نامباش  اإلذ لقاء   .24
  0مساء 7س 

 0مساءا حول الوحدة الو اية 5م س 19/2/2012مقابلة تلفاز الكويت ب نامع بيتك مباش  اقحد  .25

تمـع فـي ماطقـة محاص ة  عاواع : دلر اقس ة في تعزيز الوحدة الو اية في المجتمع ،  م كز خدمة المج .26
 0 باحا 10م س 15/2/2012د ة بتاريخ ئ

 0م 20/2/2012 ا ثاينمحاص ة  عاواع نحبك  اكويت  مدرسة الزلر باات  .27

 .م مسجل حول تاريخ الكويت الحد و 23/2/2012ال  نامع العام ) أمسياتاا ( التميس  اإلذاعةلقاء  .28

  .استق ل الكويت م  مااسبة 2012  ف  ا 25لقاء إذاعة الكويت ال  نامع العام مباش  الس ت  .29

  .م6/3/2012 باحا  11مقابلة إذاعة الكويت حول بلد ة الكويت  التلفوع الساعة  .30

ــي مـــن  .31 ــدق ريجاسـ ــتغ اب  فاـ ــ اق لا سـ ــين ا ستشـ ــة الع بيـــة بـ ــ ق الثقافـ ــدلة مفتـ ــي نـ ــاركة فـ / 21 -19مشـ
ــ0الكويـــت أ ةتحـــت رعا ـــة مـــد   جامعـــ 0م 2012 ع بيـــة للعلـــوم مجلـــة الاـــدلة النظـــم ال –ال ـــدر  ند ع ـــدا للطيـ

 ة الكويت.عجام –اإلنسانية 

 –المشاركة في الملتقي العلمي الثالو عش  لجمعية التاريخ لاآلثار بـدلل مجلـس التعـالع التلـيع الع بيـة  .32
  .م2012اب يل  25-24مسقط   –سلطاة عماع 

ة الثقافيـة للجاـ( ا1905-1880الحجـاز  إقليممحاص ة  عاواع ) دلر القبائل الع بية قي ا صط ا ات في  .33
 .م29/2/2012 قسم التاريخ كلية اآلداب جامعة الكويت اقربعاء 
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عا ا حول تاريخ محافظة  4م ساعة  2/6/2012الكويت ب نامع ) ئوى الد  ة( الس ت   زلقاء مباش  تلفا .34
 ال  قالي. نإعداد ع دا لمحس –اقحمدي 

 .ة الكويتية جمعية التاريتيم حول تفسيس ال4/6/2012لقاء إذاعة الكويت مسجل  .35

عامــا 60م موصــوة مــ لر 12/6/2012 ــباحا  11مقابلــة إذاعــة الكويــت مباشــ ة ع ــ  الهــاتف الث ثــاء  .36
 .علي تفسيس إذاعة الكويت , لأئمية العلم الكويتي تاريتيا

ــت  .37 ــة الكويـ ــاز دللـ ــ  تلفـ ــاء مباشـ ــن 18/6/2012لقـ ــا ن بـ ــ  نـ ــاة اقميـ ــول لفـ ــم حـ ــدا لعزيـ ــد  زع ـ ــي العهـ للـ
 .مساء 10خلية الساعة ودي للزي  الداالسع

 ونيــو 19م  مااســبة اســتق ل الكويــت فــي 19/6/2012لقــاء مباشــ  تلفــاز المباشــ  دللــة الكويــت الث ثــاء  .38
 .م ) ذك ي ا ستق ل (1961

 م حول الغزل الع اقي الغاشم.  2/8/2012إذاعة الكويت ب نامع ليالي رمضاع  مباش ة مقابلة .39

مـــع القـــوي السياســـية المحيطـــة  الكويـــت تاريتيـــا ( تلفـــاز مباشـــ  قـــات الكويتيـــة لقـــاء مســـجل ) حـــول الع  .40
 0م19/9/2012

مـن موصوة متتم  القمـة اقلل لحـوار التعـالع اآلسـيوي   14/10/2012مقابلة مباش ة قااة العدالة اقحد   .41
 0مساءا12- 10الماعقد في دللة الكويت من س م 2012أكتوب  15-17

العـــام لمااقشـــة موصـــوة مـــتتم  القمـــة اقلل لحـــوار التعـــالع  لكويـــت ال  نـــامعاتاـــال مباشـــ  مـــع إذاعـــة ا .42
 0  -م2012أكتوب  17-15اآلسيوي الماعقد في دللة الكويت من 

 ساة علي تفسيس الدستور الكويتي  50مباش  ع   الهاتف إذاعة الكويت ال  نامع العام حول م لر  .43

 0 باحا  10م الساعة 4/11/2012ا حد    

ســـاة علـــي التاـــد ق علـــي الدســـتور مباشـــ  ع ـــ  الهـــاتف  50نـــامع العـــام حـــول مـــ لريـــت ال   عـــة الكو إذا  -44
 0م4/11/2012اقحد 

م 9/11/2012ســاة علــي التاــد ق علــي الدســتور الجمعــة 50إذاعــة الكويــت ال  نــامع العــام حــول مــ لر  -45
 0عا ا   3مباش  ع   الهاتف الساعة 

ــاز الكويــــــت مباشــــــ  ع ــــــ  الهــــــاتف حــــــو -46 لــــــي التاــــــد ق علــــــي الدســــــتور الســــــ ت ســــــاة ع50ل مــــــ لر تلفـــ
 0لناف ره ا 12م الساعة 10/11/2012

ــامع  ـــباح التيـــ   اكويـــت الســـاعة  -47 ــاز الكويـــت مباشـــ  ب نـ م حـــول 11/11/2012اقحـــد  ـــباحا 8تلفـ
 0ساة علي التاد ق  50الدستور لم لر 
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سـاة علـي  50لر م  مااسـبة مـ  11/11/2012إذاعة الكويت ب نامع م احب مباشـ  ع ـ  الهـاتف اقحـد   -48
 0التاد ق علي الدستور 

سـاة علـي 50م حول م لر 11/1/2012مساءا اقحد  10إذاعة الكويت ب نامع أمسياتاا مباش  الساعة    -49
 0التاد ق علي الدستور 

م 12/11/2012 ا ثاــينعاــ ا  3حتــي 2إذاعــة الكويــت ب نــامع اســت احة الظهيــ ة  مباشــ  مــن الســاعة  -50
 0م10/11/2012الذي ألقي بتاريخ ة  احب السمو اقمي  الشيخ  باح اقحمد تحليل خطاب حض  حول 

  0م حول تاريخ الدستور في الكويت 16/11/2012تلفاز الكويت ب نامع  الدستور مسجل الجمعة  -51

 لي  . 12 -11م الساعة 20/11/2012تلفاز الكويت مباش  ب نامع الكويت أمانة الث ثاء  -52

 م.25/11/2012الكويت حول تاريخ الد مق ا ية  تسجيل تلفاز -53

 ـــوم 1/12/2012إذاعـــة الـــدائ ة الثالثـــة ل نتتا ـــات مباشـــ  حـــول تـــاريخ الد مق ا يـــة فـــي الكويـــت الســـ ت  -54
 .ت ا نتتا ا

لناف ع   الهاتف حول العيد الو اي  10م الساعة 2/12/2012إذاعة الكويت ب نامع أمسياع اقحد   -55
  المتحدة . مارات الع بيةلإل

ــاء  – 56 ــاتف الث ثـ ــام مباشـــ  ع ـــ  الهـ ــامع العـ ــة الكويـــت ال  نـ ــد 18/12/2012لقـــاء مـــع إذاعـ ــبة العيـ م  مااسـ
  0الو اي لدللة قط  الشقيقة الثاني لاقربعين

 0م 2012/2013عضو لجاة متتم  كلية اآلداب جامعة الكويت عن اقستش اق للعام الجامعي  – 57

ســاة  400عــداد فعاليــات احتفــا ت كليــة اآلداب جامعــة الكويــت   مااســبة مــ لر اــة تاظــيم لإ لج عضــو – 58
علــي إنشــاء دللــة الكويــت ، لمقــ ر إقامــة لتاظــيم معــ و للكتــب لالاــور  لالوثــائق التا ــة بتــاريخ الكويــت 

الكويــــت قــــي لحــــد ثا ، لمعــــ و للتــــ اث الكــــويتي القــــد م لاللوحــــات التشــــكيلية حــــول تــــاريخ  الحضــــارتها قــــد م
 م 12/3/2103

م  مااســـبة مـــ لر ســـبع ســـاوات علـــي لفـــاة الشـــيخ جـــاب  15/1/2013لقـــاء مـــع اإلذاعـــة الكويتيـــة الث ثـــاء -59
 (.   2006-1977ع   الهاتف حوا انجازاته خ ل حكمة ) 2006اقحمد 

م الســاعة 19/1/2013حــول الو ايــة فــي الكويــت الســ ت –ب نــامع الهويــة  –لقــاء تلفــاز الكويــت مباشــ   -60
  ا .ره 12

مســـاءا بتـــاريخ  9ب نـــامع أشـــ اقة المســـتق ل الســـاعة  –لقـــاء مباشـــ  مـــع اإلذاعـــة الكويتيـــة ال  نـــامع الثـــاني -61
 م .حول الو اية في الكويت .17/2/2013

مااسـبة  ذكـ ي مـ لر سـبع سـاوات علـي تـولي الشـيخ ءا  مسـا 10مباشـ  السـاعة   يـةلقاء مع إذاعة الكويت  -62
 م .20/2/2013بتاريخ   ة العهد حفظة هللا ل  نواف اقحمد 
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م  مااســبة 20/2/2013لقــاء مــع اإلذاعــة الكويتيــة ب نــامع م احــب  ــباحا مباشــ  ع ــ  الهــاتف بتــاريخ  -63
 م لر سبع ساوات علي تولي الشيخ نواف اقحمد ل  ة العهد .

اقعيـــاد  ةمااســـبامع أمســـياتاا  مســـاءا ب نـــ 10الهـــاتف  الســـاعة   لقـــاء مـــع اإلذاعـــة الكويتيـــة مباشـــ  ع ـــ -64
 م . 2013ف  ا    25الو اية لالتح ي  بتاريخ 

ــ27/2/2013لقــاء تلفــاز الكويــت مباشــ  اقربعــاء  -65  9الســاعة  لم ب نــامع بوصــوح تقــد م كامــل ع ــدا لجلي
 مساءا حول ا ستق ل لالتح ي  . 11لناف حتي 

كليـة اآلداب جامعــة الكويــت مــارس ر حــول فعاليــات إذاعــة الكويــت ب نــامع  حـالقـاء مباشــ  ع ــ  الهـاتف  -66
 . مساءا 6م الساعة 2013مارس 5ساة علي تفسيس الكويت  وم الث ثاء  400م  مااسبة م لر 2013

لناـف  ـباحا فـي كليـة اآلداب  8لقاء مباش  مع تلفـاز الكويـت ب نـامع  ـباح التيـ   اكويـت السـاعة   -67
ب لالاــور لالتــ اث الكــويتي  مــا  تعلــق بتــاريخ قامــة معــ و الكتــم  مااســبة إ2013مــارس 12جامعــة الكويــت 

ال ــدر لحضـــور  نم تحـــت رعا ــة مـــد   الجامعــة أ.د ع ــدا للطيـــ2013مــارس 12الكويــت لافتــتم  ـــوم الث ثــاء 
 عميدة الكلية أ.د حياة نا   الحجي .

 سبة إقامة معـ و م  ماا2013مارس 12 باحا  11لقاء مباش  مع إذاعة الكويت ع   الهاتف الساعة   -68
ســـاة علـــي تفســـيس  400 مااســـبة مـــ لر  فـــي كليـــة اآلداب جامعـــة الكويـــت  الكتـــب لالاـــور لالتـــ اث الكـــويتي

 الكويت.

مــارس 13 ــباحا  ــوم اقربعــاء  8لقــاء مباشــ  مــع تلفــاز الكويــت ب نــامع  ــباح التيــ   اكويــت الســاعة  -69
  الكويتي . الاور لالت اث ساة علي تفسيس الكويت لمع و الكتب ل  400م حول م لر 2013

ســـاة علـــي  400عضـــو لجاـــة إعـــداد كتـــاب حـــول احتفاليـــة كليـــة اآلداب جامعـــة الكويـــت  مااســـبة مـــ لر  -70
 تفسيس دللة الكويت .

م فـــي مدرســـة الفيحـــاء المتوســـطة باـــات  ماطقـــة 10/4/2013محاصـــ ة  عاـــواع تـــاريخ الكويـــت اقربعـــاء  -71
 .  التعليمية العا مة

م مدرســـة حمـــود الجــــاب  4/2013 / 15يتيــــة فـــي تـــاريخ الكويـــت ا ثاــــين ث تار اـــواع أحـــدامحاصـــ ة  ع -72
 . التعليميةالاباح  ماطقة الف لانية 

لغفارية   ماطقة مبـارك ليلي ا ثانوية  م  مدرسة22/4/2013محاص ة  عاواع حكام دللة الكويت ا ثاين   -73
 .  ةالك ي  التعليمي

ــتق ل الك -74 ــواع اسـ ــ ة  عاـ ــه  ممحاصـ ــت لأئميتـ ــاء ويـ ــارلآل المتوســـطة اقربعـ ــة قـ ــة 24/4/2013درسـ م  ماطقـ
   اقحمدي التعليمية .

مقابلة مباش  ع   الهاتف إذاعة الكويت الموحدة مع إذاعات دلل مجلس التعالع التليجي  ـوم التمـيس   -75
 0م حول تاريخ الكويت القد م 25/4/2013
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م  مااسـبة الـذك ى 2013/ 5/ 14ا الث ثـاء امع م احـب  ـباحمقابلة مع إذاعة الكويت ع   الهـاتف ب نـ  -76
 م.1963المتحدة عام  لألممالتمسين علي انضمام الكويت 

ره ا  مااسبة 2م الساعة 14/5/2013الظهي ة الث ثاء  است احةالكويت مباش  ب نامع   مقابلة مع إذاعة -77
 م.1963المتحدة  لألممالكويت  انضمامساة علي  50م لر 

م  مااســبة 14/5/2013مســاءا الث ثــاء  10عــة الكويــت ع ــ  الهــاتف ب نــامع أمســيات س مقابلــة مــع إذا  -78
 م.1963لألمم  المتحدة ساة على انضمم الكويت  50م لر 

م حـول تفسـيس مجلـس التعـالع 2013مـا و 20مقابلة مع اإلذاعة الكويتية ال  نامع العام  باحا ا ثاـين   -79
 هاتف .التليجي الع بي ع   ال

 م حول تاريخ الشيخ مبارك الاباح .2013ما و 26لة مباش  مع تلفاز قااة اليوم  باحا اقحد مقاب-80

ــاء  -81 ــي اقربعـ ــاة اقللـ ــت القاـ ــاز الكويـ ــ  تلفـ ــاء مباشـ ــتق ل  10م الســـاعة 19/6/2013لقـ ــول إسـ ــباحا حـ  ـ
 الكويت .

 الطائفية .م حول 2013 ونيو 19مقابلة في ج يدة الاهار  وم اقربعاء  -82

عــام علــي نشــفة الكويــت باــاء علــي قــ ار تكليــن  400رئــيس لجاــة إعــداد إ ــدار خــاص قحتفاليــة مــ لر  -83
 م لقد تم انجاز اق دار ل باعتة .3/4/2013بتاريخ 79العميدة أ.د . حياة الحجي رقم 

لســجل حلقتــين  م حــول تــاريخ الد مق ا يــة فــي الكويــت 2013/ 15/7لقــاء تلفــاز الكويــت مســجل بتــاريخ  -84
 م .18/7/2013م ل17/7/2013ع و في قااة كويت بلس بتاريخ ل 

م حــول خطــاب حضــ ة 30/7/2013لقــاء مباشــ  ع ــ  الهــاتف مــع إذاعــة الكويــت ال  نــامع العــام بتــاريخ  -85
 ه .1434 احب السمو أمي  ال  د  مااسبة العش  اقلاخ  من شه  رمضاع المبارك 

طيـــ ي  عاـــواع متـــا   تهـــدد الكويـــت ع ـــ  التـــاريخ التمـــيس الم نع ـــدا لـــ حممحاصـــ ة فـــي د وانيـــة اق  -86
23/5/2013 

 حول تاريخ التعليم في الكويت .5م الساعة 1/9/2013 اقحد لقاء مباش  إذاعة ئاا الكويت  -87

م حــــول اليــــوم الــــو اي للســــعود ة لســــيع و بتــــاريخ 11/9/2013لقــــاء مســــجل لتلفــــاز الكويــــت بتــــاريخ  -88
 .م 23/9/2013

رهـ ا مباشـ ة  مااسـبة العيـد  2م السـاعة 23/9/2013الكويت ال  نامع العام است احة الظهي ة   عةإذا لقاء    -89
 الو اي للسعود ة .

 0م ع   الهاتف حول اليوم الو اي للسعود ة 23/9/2013لقاء إذاعة الكويت دارنا  ادار  -90
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يـــة اقف يقيـــة التـــي عقـــدت فـــي ول القمـــة الع بم حـــ 19/11/2013مقابلـــة مباشـــ  تلفـــاز الكويـــت الث ثـــاء  -91
 م.20/11/2013-19الكويت من 

حــول مــتتم  كليــة اقداب  26/11/2013مقابلــه مــع اذاعــة الكويــت ال  نــامع العــام  ــوم الث ثــاء  -92 •
 جامعة الكويت  عاواع ا ستش اق .

للة قط  الشـيخ ة زيارة أمي  د  مااسب 28/10/2013مقابله ع   الهاتف مع اذاعة الكويت ال  نامع العام   -93
 تميم بن حمد الثاني للكويت .

حــول انجــازات خــادم الحــ مين الملــك ع ــدهللا بــن  6/11/2013مقابلــة مســجلة مــع تلفــاز الكويــت بتــاريخ  -94
 ع دالعزيز في المملكة .

ــد  -95 ــت اقحـــ ــاز الكويـــ ــجيل تلفـــ ــة لعـــــ و فـــــي  17/11/2013تســـ ــارات الع بيـــ ــة اإلمـــ ــتق ل دللـــ ــول اســـ حـــ
 ة اقخبار. عد نش   2/12/2013

م مباش  ع   الهـاتف حـول اسـتق ل دللـة اقمـارات 2/12/2013مقابلة مع اذاعة الكويت ال  نامع العام    -96
 الع بية المتحدة .

  باحا  9م الساعة 4/12/2013مقابله مباش  حضور اقستد و اذاعة الكويت ال  نامع العام اقربعاء  -95

 . 12/2013/ 10 -9لع بية في الكويت بتاريخ قمة التليجية ا مااسبة انعقاد ال     

 لناف4لناف حتي  3م الساعة 8/12/2013لقاء مباش  مع تلفاز الكويت القااة اقللي اقحد  -96

 م.2013د سم   11-10الماعقد في الكويت  34حول متتم  القمة التليجي     

 في نفس  وم اقستق ل   ع و  18/12/2013لقاء مسجل تلفاز الكويت  مااسبة استق ل قط  -97

 م.9/12/2013سجل بتاريخ   

 34م  مااسبة انعقاد قمة مجلس التعالع التليجي 12/2013/ 11لقاء مباش  مع تلفاز الكويت اقربعا -98

 لناف ره ا .2 حتىلناف  باحا  10من الساعة   

سبة انعقـاد قمـة مجلـس التعـالع م  ماا10/12/2013ال  نامع العام ع   الهاتف الث ثاء  اإلذاعةلقاء مع   -99
 م2013د سم    11 -10في الكويت من  34التليجي 

 م ع   الهاتف  مااسبة استق ل دللة قط .18/12/2013الكويت ال  نامع العام بتاريخ  إذاعةلقاء -100

 م في الكويت .2013م حول أئم أحداث 31/12/2013لقاء إذاعة الكويت ال  نامع العام الث ثاء  -101

  مااسبة متتم  المانحين الثاني لشعب سوريا  2014 اا   15لقاء مباش  في تلفاز الكويت اقربعاء  -102
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 ره ا . 2حتي 1من س      

م مباشــ  ع ــ  الهــاتف  مااســبة 2014 اــا    29مقابلــة إذاعــة الكويــت ب نــامع م احــب  ــباحا بتــاريخ  -103
 ساد اإلمارة.أمي  ال  د م الذك ي الثاماة لتولي  احب السمو

م   2014 اــــا    29رهــــ ا بتــــاريخ  2مقابلــــة إذاعــــة الكويــــت ال  نــــامع  العــــام مباشــــ  ع ــــ  الهــــاتف س  -104
  مااسبة الذك ي الثاماة لتولي  احب السمو أمي  ال  د مساد اإلمارة ع   الهاتف .

ــا   3مقابلـــة تلفـــاز الكويـــت تســـجيل بتـــاريخ  -105 للكويـــت   م اـــي لزارة  الو ايـــة عيـــاد قام  مااســـبة 2014 اـ
 اإلع م .

عاــ ا حــول  4 -3مقابلــة تلفــاز الكويــت مباشــ  ب نــامع أســواق المباركيــة  مااســبة اقعيــاد الو ايــة س -106
 م .2014 اا   4تاريخ اقسواق قد ما في الكويت بتاريخ 

العهـد سـمو الشـيخ ماـة لتـولي للـي م حول الذك ي الثا2014 اا     5مقابله تلفاز الكويت مسجل بتاريخ    -107
 نواف اقحمد ل  ة العهد .

 م  مااسبة اقعياد الو اية .2014 اا    5مقابلة إذاعة الكويت مسجل بتاريخ  -108

 م 2014ف  ا    25لقاء إذاعة الكويت ال  نامع العام  مااسبة العيد الو اي لدللة الكويت  -109

م  مااسبة عقد القمـة الع بيـة للجامعـة الع بيـة 2014س مار  24بتاريخ  مقابلة مع تلفاز الكويت مباش    -110
 بدللة الكويت . 25رقم 

م  مااسـبة انعقـاد مـتتم  القمـة الع بيـة 2014مـارس  24لقاء مباش  ع   الهاتف إذاعة الكويت بتـاريخ   -111
 م .2014مارس  26 -25من  الكويت 

  .  ت سبة انعقاد القمة الع بية  الكويم  ماا2014ارس م25لقاء مباش  مع تلفاز الع بية بتاريخ  -112

م قــ ار 2014/ 1/5الــي 30/4لالتج يــب ( مــن  ساقنظمــام للجاــة ) نــدلة ال لا ــة التليجيــة بــين التفســي -113
 م . 2014أب يل 6( بتاريخ 50عميدة الكلية رقم ) 

ب ( ق ار عميدة الكلية رقـم لتفسيس لالتج يالعلمية بين ا ةاقنظمام لمتتم  الكلية الدللي  عاواع ) الثقاف  -114
 م  .2014نوفم   27-25م  من 6/4/2014(بتاريخ 51) 

ــيم فــي العــالم الع بــي لافتتــاح متحــف القســم بتــاريخ  -115 م تحــت 2014أب يــل  16مقــ ر نــدلة الكويــت لالتعل
 الادلة . يت محاص ات في رعا ة عميدة الكلية أ.د.حياة الحجي لرئيس القسم الدكتور ع د الهادي العجمي لألق

 م حول تاريخ سوق المباركية.2014ما و  11مقابله مسجلة مع تلفاز الكويت بتاريخ  -116

ــاريخ  – 117 ــاني مباشـــ  ع ـــ  التلفـــوع بتـ ــامع الثـ ــة الكويـــت ال  نـ ــا و  13مقابلـــة إذاعـ م حـــول الـــذك ى 2014مـ
 رحمه هللا . السادسة لوفاة اقمي  الوالد الشيخ سعد الع د هلل
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ــمام مقابلـــه إذ  -118 ــبة ذكـــ ى انضـ ــت احة الظهيـــ ة مباشـــ  ع ـــ  الهـــاتف  مااسـ ــام اسـ ــة الكويـــت ال  نـــامع العـ اعـ
  م.2014ما و  14، بتاريخ م  1963 ما و 14لألمم المتحدة في  الكويت 

 إعداد كتيب شامل حول ال حلة العلمية لقسم التاريخ كلية اآلداب جامعة الكويت لشمال غ ب السعود ة   -119
م ليشمل م احل ال حلة من مواقع أث ية لغي ئا بااء علي تكلين رئـيس  2014ف  ا    25ى  ف  ا   حت  20  نم

  قسم التاريخ الدكتور ع د الهادي العجمي .

 مااســبة  م2014مــا و 25مقابلــة إذاعــة الكويــت ال  نــامع العــام ب نــامع ) م احــب (  ــباحا  ــوم اقحــد  -120
 0التلفوع مباش   لع التليجي ع  لتفسيس مجلس التعا 33الذك ي  

بتـاريخ  62د حياة الحجي رقم 0عضو في لجاة لحدة الاشا  ا جتماعي بااء علي ق ار عميدة الكلية أ  -121
 0م 2013/2014م للعام الدراسي 2014ما و  20

 13خ  بتــاريرحمــة هللا مقابلـة اإلذاعــة ال  نــامع الثــاني الكويـت  مااســبة ذكــ ي لفــاة الشـيخ ســعد الع ــد هللا -122
 م .مباش  ع   الهاتف .2014ا و م

م  مااسـبة 2014مـا و  25مقابلة إذاعة الكويت ال  نامع العام ) م احـب ( مباشـ  ع ـ  الهـاتف بتـاريخ   -123
 ساة علي تفسيس مجلس التعالع التليجي . 33ذك ى م لر 

تحـت ماـ  الع بيـة   سـفارة جمهوريـةإلقاء محاص ة  عاواع تاريخ الكويت بتعالع مـع الملحقيـة الثقافيـة   -124
 . م2014ما و 28سليماع  وم اقربعاء  مع دا لك يرعا ة سفي  ما  لدي الكويت اقستاذ 

 م2014نوفم    27-25عضو في لجاة متتم  الثقافة العلمية بين الواقع المفمول خ ل الفت ة من  -125

 م2014أب يل  16يخ بتار  51بااء علي ق ار العميدة أ.د حياة الحجي رقم      

 عاما  50عضو في اللجاة التحضي ية للتتطيط لاقعداد  حتفالية اليوبيل الماسي  مااسبة م لر  -126

 م بتاريخ2013/2014للعام الدراسي  68علي إنشاء جامعة الكويت ق ار العميدة أ.د حياة الحجي رقم        

 م .2014 ونيو 30      

 الكويت مباش ة ع   الهاتف . استق لحول  2014 ونيو  19ي ال  نامع الثانلقاء مع إذاعة الكويت  -127

 26التكميلية بتاريخ   ا نتتا ات  باحا  مااسبة إج اء   10الي   9لقاء مع تلفاز الكويت مباش ة من س   -128
 م .2014 ونيو 

حتي  مساء 7س  ميليةالتك ا نتتا ات  مااسبة  2014 ونيو  26لقاء مع إذاعة الكويت مباش  التميس -129
 مساء . 8

مـن ق ـل ئي ـة اقمـم المتحـدة  لإلنسـانية اختيـارحـول 2014أغسـطس   19لقاء مع إذاعة الكويت بتاريخ    -130
 م .2014س تم    9لسيقام احتفال له بتاريخ الث ثاء 
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مـن ق ـل  لإلنسـانية ـاحب السـمو اقميـ  قائـد أغسـطس  3لقاء مع إذاعة الكويـت ع ـ  الهـاتف بتـاريخ   -131
 م .2014 س تم   9له بتاريخ الث ثاء  احتفالمم المتحدة لسيقام ئي ة اق

 احب السمو اقمي  قائد  اختيارحول 2014أغسطس   31لقاء مع إذاعة الكويت ع   الهاتف بتاريخ    -132
  .لإلنسانيةلالكويت م كزا عالميا  لإلنسانية

لالكويت م كزا عالميـا  لإلنسانيةقائد  سمو اقمي ب ال اح اختيارحول  2014س تم      9مباش  إذاعة الكويت  
 . م2014س تم   9ريخ الث ثاء له بتا  احتفاللأل نسانية من ق ل ئي ة اقمم المتحدة لسيقام 

 ــاحب الســمو اقميــ  قائــد  اختيــارحــول 2014ســ تم    4لقــاء مــع إذاعــة الكويــت ع ــ  الهــاتف بتــاريخ -133
 9لــه بتــاريخ الث ثــاء  احتفــالمــن ق ــل ئي ــة اقمــم المتحــدة لســيقام يــا لــأل نســانية لالكويــت م كــزا عالم لإلنســانية

 م .2014 س تم  

 م  مااسبة اليوم الو اي للسعود ة. 2014س تم    23مقابله مع تلفاز الكويت مسجلة تذاة بتاريخ  -134

 سعود ة .م  مااسبة اليوم الو اي لل2014س تم    23لقاء مع إذاعة الكويت بتاريخ  -135

 م لقاء حول تاريخ جزي ة فيلكا .2014س تم   24لقاء مع قااة الجزي ة بتاريخ  -136

شــارك الــدكتور حمــد القحطــاني مــدرس  كليــة اآلداب جامعــة الكويــت  الحضــور لالمااقشــة أثاــاء انعقــاد  -137
 م حــول الع قــات 2014أكتــوب   30-29المــتتم  الــذي عقــدة إتحــاد المــترخين العــ ب فــي القــائ ة خــ ل  ــومي 

 بين الع ب لدلل لسط ألجاوب آسيا ع   العاور .

شــارك الــدكتور حمــد القحطــاني مــدرس  كليــة اآلداب جامعــة الكويــت  الحضــور لالمااقشــة أثاــاء انعقــاد  -138
م حــول تــاريخ الــو ن الع بــي 2012د ســم   13-12المــتتم  الــذي عقــدآل إتحــاد المــترخين العــ ب خــ ل  ــومي 

 اريخ الح بي .ع   العاور الت

بدلل مجلـس التعـالع  رالتاريخ لاآلثا ةالحضور لالمااقشة في اللقاء العلمي الساوي الثالو عش  لجمعي  -139
 م 2012أب يل  26 -23سلطاة عماع بتاريخ  –لدلل التليع الع بي    في مد اة مسقط 

ل مجلـس التعـالع ريخ لآلثـار بـدل الحضور لالمااقشة في اللقاء العلمي السـاوي ال ا ـع عشـ  لجمعيـة التـا  -140
 م .  2013أب يل  18-17قط  بتاريخ  –لدلل التليع الع بي في مد اة الدلحه 

 ـباحا ع ـ   10ب نـامع م احـب السـاعة  2014نـوفم    11مقابلة إذاعة الكويت ال  نامع العام الث ثـاء  -141
 الهاتف مباش  حول ذك ي توقيع دستور الكويت .

 ره ا حول دستور الكويت . 2الساعة 2014نوفا   11 ثاء لكويت أف م الثمقابلة إذاعة ا -142

ره ا مباش  حـول  3دقائق حتي  لعش  2الظهي ة الساعة  است احةمقابلة إذاعة الكويت ال  نامع العام   -143
 . 2014نوفم  11الذك ي لتوقيع دستور الكويت الث ثاء 
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حـــول دلر 2014نـــوفم   17لـــي   لناـــف 10اـــف حتـــي لن 9مقابلـــة تلفـــاز الكويـــت مباشـــ  الســـاعة  -144
 .2014نوفم  16في ال ياو  ا ستثاائيةاقمي  الشيخ  باح اقحمد الاباح في قمة ال ياو 

حــول دلر اقميــ  2014نــوفم   17مســاء بتــاريخ  5مقابلــة إذاعــة الكويــت ع ــ  الهــاتف مباشــ  الســاعة  -145
 2014نوفم   16 ةا ستثاائيالشيخ  باح اقحمد في قمة ال ياو 

المشاركة فـي حفـل  ـوم الدسـتور الكـويتي فـي ثانويـة السـالمية باـات تحـت رعا ـة الشـيتة ف يحـة اقحمـد   -146
الاــباح لمااقشــة كتــاب الدســتور لحقــوق اقنســاع للاــف الثــاني عشــ   مشــاركة د. ع ــدهللا الســهو لد. محمــد 

 م.2014نوفم   18الفيلي لد . سعود الح بي بتاريخ 

لناـف  10الساعة 2014نوفم  18ذاعة الكويت ال  نامع العام ب نامع أمسياتاا بتاريخ مباش آل إقابلة  م  -147
 .2014نوفم    16 ا ستثاائيةحول موصوة دلر اقمي  الشيخ  باح اقحمد الاباح في قمة ال ياو 

نية لكويتيــة اقســبامســاء حــول الع قــات ا 10لقــاء مــع إذاعــة الكويــت مباشــ  ب نــامع أمســياتاا الســاعة  -148
 م.2014نوفم   30بتاريخ 

 م.2014د سم  14لقاء مسجل في قااة الع بي الكويتية حول الع قات الكويتية اقسبانية بتاريخ  -149

د ســم   9رهــ ا اثاــاء اقخبــار حــول قمــة الدلحــة التليجيــة بتــاريخ  3لقـاء مباشــ  تلفــاز الكويــت الســاعة  -150
 م.2014

 باحا ع   الهاتف حول قمة الدلحـة لـدلل مجلـس  10م احب الساعة  الكويت ب نامع إذاعة\لقاء مع   -151
 م.2014د سم   9التعالع التليجي بتاريخ 

 م.2014د سم    9مساء حول قمة الدلحة بتاريخ 6لقاء مع قااة المجلس الكويتية الساعة  -152

 ختـــــــاريرهـــــــ ا ب 3ف حتـــــــي لناـــــــ 2الظهيـــــــ ة الســـــــاعة  اســـــــت احةلقـــــــاء مـــــــع إذاعـــــــة الكويـــــــت ب نـــــــامع -153
 .2014د سم   9حول قمة الدلحة الذي عقد بتاريخ  2014د سم  10

لناــــف بتــــاريخ  10لناــــف حتــــي  9لقــــاء مــــع تلفــــاز الكويــــت مباشــــ  ب نــــامع اســــت اتيجيات الســــاعة  -154
 م.2014د سم  9م حول قمة الدلحة التي عقدت بتاريخ 2014د سم   10

البح ين  استق لم حول 2014   د سم  16م احب ع   الهاتف الث ثاء لقاء مع إذاعة الكويت ب نامع    -155
. 

ــاعة  -156 ــب السـ ــامع م احـ ــت ب نـ ــة الكويـ ــع إذاعـ ــاء مـ ــاريخ  10لقـ ــاتف بتـ ــ  الهـ ــباحا ع ـ م 2015 اـــا    5 ـ
  مااسبة زيارة ال ئيس ع دالفتاح السيسي للكويت .

ــة الك -157 ــاء مباشـــ  إذاعـ ــامع لقـ ــت احةويـــت ب نـ ــاعة اسـ ــى 2 الظهيـــ ة السـ ــ ئيس 3 حتـ ــارة الـ ــبة زيـ رهـــ ا  مااسـ
 2015 اا    5ع دالفتاح السيسي للكويت تاريخ المقابلة 

  م .2015 اا   5لقاء مع قااة الشائد الكويتية حول الع قات الكويتية الما ية مباش  بتاريخ  -158
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ة اإلرادة الكويتي في ساح ااسبة رفع العلممساءا  م 7 الساعة ع   الهاتف–لقاء اإلذاعة ال  نامع العام   -160
 م.2015 اا    29بتاريخ 

 م2015 اا    23تلفاز الكويت مباش  حول لفاة الملك ع دهللا بن ع دالعزيز بتاريخ  -161

 م.2015 اا   25بن ع دالعزيز بتاريخ قااة الشائد الكويتية حول لفاة الملك ع د هللا -162

 م.2015 اا   23عزيز بتاريخ  دهللا بن ع دالول لفاة الملك عالمجلس الكويتية ح قااة -163

مقابلــه اإلذاعــة الكويتيــة ال  نــامع العــام تســجيل ع ــ  الهــاتف حــول رفــع العلــم فــي ســاحة اإلرادة بتــاريخ  -164
 م.2015 اا   28

ي  شـمال يخ جامعـة الكويـت الـمقابلة تلفاز الكويت ب نامع  ـباح التيـ   اكويـت حـول رحلـة قسـم التـار   -165
 م. 2015 مارس 2السعود ة بتاريخ 

 م.2015ف  ا   15تلفاز الكويت تسجيل حول العيد الو اي للكويت بتاريخ  -166

محاص ة للهي ة العامة للشباب لال ياصة في مدرسة ث جاب  الحمود فـي خيطـاع حـول الوحـدة الو ايـة   -167
 م.2015مارس 4اقربعاء 

 .م2015مارس 23عمادة ش وع الطلبة في كلية اآلداب  –معة الكويت جا –لوحدة الو اية محاص ة ا -168

 م.2015مارس 24اإلذاعة الكويتية ع   الهاتف حول المتتم  الثالو للمانحين لسوريا بتاريخ  -169

 ا رهــ 12الســوريين الســاعة  نحــول مــتتم  المــانحي –ع ــ  الهــاتف  –إذاعــة الكويــت ال  نــامع الثــاني  -170
 م.2015مارس 25بتاريخ 

اســت احة الظهيــ ة حــول مــتتم  مبــارك الك يــ  التــي تقيمــه كليــة اآلداب جامعــة  –اإلذاعــة ال  نــامع العــام  -171
 م.2015إب يل 13م تاريخ المقابلة 2015إب يل  15الكويت بتاريخ 

 جامعــة –ليـة اآلداب مسـاءا حــول مـتتم  مبــارك الك يـ  التـي تقيمــة ك 11تلفـاز الشـائد مباشــ  السـاعة  -171
 م.2015إب يل  13م. أج يت المقابلة بتاريخ 2015إب يل  15الكويت بتاريخ  

تلفاز الكويـت ب نـامع  ـباح التيـ   اكوبـت لقـاء مباشـ  مـن كليـة اآلداب جامعـة الكويـت لشـ ح  ـور   -172
إب يـــــل 15ريخ تاريتيــــة لشـــــيخ مبــــارك الاـــــباح  مااســــبة مـــــتتم  الشــــيخ مبـــــارك الك يــــ  فـــــي كليــــة اآلداب بتـــــا

 وتاريخ المقابلة .لئ2015

مشاركة فـي الملتقـي العلمـي السـادس عشـ  لجمعيـة التـاريخ لاآلثـار بـدلل مجلـس التعـالع لـدلل التلـيع   -173
 .2015أب يل  30-29الع بية الماعقد في مملكة البح ين من 

م حـــول 2015مـــا و  26 ـــباحا 10لقــاء مـــع إذاعـــة الكويـــت ال  نــامع العـــام / ب نـــامع م احـــب الســاعة  -173
 عاما علي تفسيس مجلس التعالع .34 لر م
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 م حول الشباب لدلرئم في المجتمع . 2015 ونيو  3لقاء في قااة ال أي الكويتية مسجل بتاريخ  -174

 لالوحدة الو اية . –حول انفجار مسجد اقمام الاادق  27/6/2015 –لقاء إذاعة الكويت مباش   -175

 حول أحداث انفجار مسجد الاادق لالوحدة الو اية . 3/7/2015ااة المجلس لقاء مباش  مع ق -176

 .مساءا 11حول تاريخ الكويت لت اثه الساعة  10/7/2015لقاء قااة الشائد بتاريخ  -177

 لناف حول الوحدة الو اية مباش . 9الساعة  15/7/2015لقاء تلفاز الكويت بتاريخ  -178

 مسجل. 15/7/2015ربعاء  لقاء قااة الكويت بلس  اق -179

 حول شهداء الواجب في اليمن .7/9/2015لقاء إذاعة الكويت است احة الظهي ة مباش  بتاريخ  -180

 لالكويت م كز لإلنسانية. –حول قائد اإلنسانية  11/9/2015لقاء تلفاز الكويت مسجل بتاريخ  -181

اقميـ  فـي مجلـس  حول خطاب سمو 28/10/2015إذاعة الكويت بتاريخ  –لقاء مباش  ع   الهاتف   -181
  باحا . 9اقمة الكويتي الساعة 

الماعقــد  قســم التــاريخ كليــة  ةحــول مــتتم  اقســطور 2/11/2015إذاعــة الكويــت بتــاريخ  –لقــاء مباشــ   -182
 لناف . 2الساعة  –اآلداب 

اقســطورة  قســم حــول مــتتم  4/11/2015لناــف بتــاريخ 10لقــاء مباشــ  تلفــاز قاــاة الع بــي الســاعة  -183
 جامعة الكويت . –ريخ كلية اآلداب التا

حول زيارة سمو  9/11/2015 باحا بتاريخ   7لقاء تلفاز الكويت ب نامع مساء التي   اكويت الساعة   -184
 . 10/11/2015اقمي  ل لسيا 

زيـارة سـمو حول 10/11/2015ره ا بتاريخ  3-2الساعة  ةب نامع است احة الظهي   لقاء إذاعة الكويت   -184
 م .10/11/2015 لسي بتاريخ اقمي  ل

 مااســـبة ذكـــ ي الدســـتور الكـــويتي  11/1/2015 ـــباحا بتـــاريخ  8الكويـــت الســـاعة  زلقـــاء مباشـــ  تلفـــا -185
 للقاء كاع في كلية اآلداب .  

لناــف مســاءا ب نــامع مــن أجــل الكويــت  9الســاعة  11/11/2015لقــاء مباشــ  تلفــاز الكويــت بتــاريخ  -186
   ل لسيا .بة زيارة سمو اقمي مااس

 م حول استق ل دللة اإلمارات الع بية المتحدة .23/11/2015لقاء تلفاز الكويت مسجل بتاريخ  -187

عام علي لفاة الشيخ مبارك الاباح بتـاريخ  100لقاء إذاعة الكويت مباش  ع   الهاتف  مااسبة م لر  -188
 م. 28/1/2015
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عــام علــي ذكــ ي لفــاة  100حــول احتفاليــة مــ لر  م29/11/2015بتــاريخ لقــاء تلفــاز الكويــت مســجل  -189
 الشيخ مبارك الاباح .

بـين الكويـت لالعـ اق ( بـدعوة مـن  1961محاص ة  عاواع ) موقف المملكة الع بيـة السـعود ة مـن أزمـة   -190
 م .2016 اا   5المجلس الو اي للثقافة لالفاوع لاآلداب  وم الث ثاء 

 حول اقعياد الو اية  2016 اا    28التي   اكويت مباش  بتاريخ   باحالكويت ب نامع لقاء تلفاز  -191

م (  التعــالع مــع مه جــاع ئـــ   1920نموذجــا مع كــة الجهــ اء  –محاصــ ة  عاــواع ) الوحــدة الو ايــة  -192
 م .2016ف  ا    17ف  ا   لرا طة اقد اء الكويتية بتاريخ 

لناـف  ـباحا  مااسـبة ا نتتا ـات  9 اكويت السـاعة ب نامع  باح التي  لقاء تلفاز الكويت مباش     -193
 م .2016ف  ا    20التكميلية لدائ ة الثالثة بتاريخ 

سـاوات علـي تـولي  10 مااسـبة مـ لر  2016ف  ا ـ  20بتـاريخ لقاء إذاعة الكويت مباش  ع   الهـاتف   -194
  ا .الواحدة لالااف ره الساعة 2016ف  ا    20للي العهد ل  ة العهد بتاريخ 

 .م   2016ف  ا    21لقاء مباش  تلفاز الشائد حول كارثة الغزل بتاريخ  -195

لجمعيـة التـاريخ لاقثـار بـدلل مجلـس التعـالع لـدلل التلـيع  عشـ   المشاركة في الملتقي العلمي السا ع  -196
 .2016إب يل  28 -27الع بية الماعقد في مملكة البح ين خ ل الفت ة من 

ــاركة   -197 ــو المشـ ــاد   ر الحضـ ــي اتحـ ــام فـ ــاريخ المقـ ــور التـ ــ  ع ـــ  عاـ ــتتم  العـــ ب لالبحـ ــي مـ ــاقي فـ لالماـ
 . 2015د سم    3-2المترخين الع ب  القائ ة خ ل الفت ة من 

لئـــي رحلـــة علميـــة قـــام بهـــا قســـم التـــاريخ  –المشـــاركة فـــي إعـــداد كتـــاب ال حلـــة العلميـــة لمملكـــة إســـبانيا  -198
 . 2014أكتوب  11-1إلسبانيا من 

لكليـة  إمـام علـي رحمـن  عضو فـي لجاـة اقعـداد   لت تيبـات زيـارة فتامـة رئـيس جمهوريـة  اجيكسـتاع  -199
 16/5/2016 وم اقثاين اآلداب جامعة الكويت 

 مساءا. 11ب نامع الد واع حول الوحدة الو اية س  2016ف  ا    21لقاء قااة الشائد بتاريخ  -200

لناـف حـول مـتتم  الشـيخ ع ـدهللا السـالم فـي كليـة 2 نـامع الثـاني السـاعة ذاعة الكويتية ال لقاء مع اإل  -201
 .2016مارس  27قسم التاريخ  بتاريخ  2016إب يل  5-4اآلداب المقام بتاريخ 

لقاء مباش  قااة الع بي الكويتية  حول متتم  الشيخ ع دهللا السالم فـي كليـة اآلداب قسـم التـاريخ المقـام   -202
  باحا 10م الساعة 2016مارس 29م بتاريخ 2016أب يل  5-4بتاريخ 

إب يـــل  5-4لقـــاء مباشـــ  مـــع قاـــاة المجلـــس الكويتيـــة حـــول مـــتتم  الشـــيخ ع ـــدهللا الســـالم المقـــام بتـــاريخ  -203
 مساءا. 11الساعة  2016مارس  29في كلية اآلداب قسم التاريخ بتاريخ 2016
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-4حول مـتتم  الشـيخ ع ـدهللا السـالم المقـام بتـاريخ  ب نامع مسائي يتية لقاء مباش  مع قااة ال اي الكو  -204
 مساءا. 10م الساعة 2016مارس  30قسم التاريخ بتاريخ  –في كلية اآلداب 2016إب يل 5

 30فــي دللــة الكويــت ( بتــاريخ  اآلث يــة قســم التــاريخ  محاصــ ة  عاــواع ) المواقــع  ســماارفــي  المشــاركة -205
 م .2016مارس 

نامع الثقافي للملحقية الثقافية الما ية  الكويت  محاص ة  عاواع ) الع قات الكويتية المشاركة في ال     -206
 م .2016مارس  28الما ية ( لألقيت المحاص ة في مكتبة الكويت الو اية بتاريخ 

ع ـــدهللا المشــاركة فـــي مـــتتم  عاـــ  الشـــيخ مبـــارك فـــي كليـــة اآلداب قســـم التـــاريخ  محاصـــ ة  عاـــواع )  -207
 م .2016أب يل 4م(بتاريخ 1961تادي لتهد دات ع د الك يم قاسم السالم لال

لقاء تلفاز الكويت لقااة الع بي ب نامع مسجل حول العـادات لالتقاليـد فـي شـه  رمضـاع المبـارك سـجل   -208
 م .2016 ونيو  5م لبو التسجيل بتاريخ 2016 ونيو  1بتاريخ 

 م28/7/2016قافي التميس ث رافية ب نامع حواتسجيل قااة البا طين الثق -209

 م .2/8/2106 باحا حول الغزل الع اقي الغاشم بتاريخ  9لقاء مباش  تلفاز الكويت الساعة  -210

 .2/8/2016لناف  باحا حول الغزل الع اقي الغاشم بتاريخ  10لقاء قااة الع بي الكويتية الساعة  -211

 م2/8/2016اقي الغاشم بتاريخ ساء حول الغزل الع  م 7لقاء تلفاز الكويت الساعة  -212

لقــاء إذاعــة الكويــت ال  نــامع الثــاني مباشــ  حــول تــاريخ الكويــت لشــبه الجزيــ ة الع بيــة مقــدم ال  نــامع  -213
 لناف عا ا  . 3 -2م من الساعة 2016أغسطس  10الشيخ  الم الاهام 

حـول تـاريخ الكويـت أثاـاء  جمهوريـة  اجيكسـتاع فـي محاص ة في الجامعة القوميـة قسـم اللغـات الع بيـة  -214
   م.2016رحلة قسم التاريخ كلية اآلداب جامعة الكويت الي جمهورية  اجيكستاع س تم   

م كليـة اآلداب قسـم التـاريخ ببحـو  عاـواع ) 2015متتم  مبارك الك يـ  متسـس الكويـت الحد ثـة أب يـل   -215
 م .1915 -1896ارة الكويت اة العثمانية في إمجهود الشيخ مبارك بن  باح في مقالمة اق م

ــتتم  عاــــــ -216 ــباح   مـــ ــيخ ع ــــــدهللا الســــــالم الاـــ ــم التــــــاريخ إب يــــــل  1965 -1950الشـــ كليــــــة اآلداب قســـ
الشــيخ ع ــدهللا الســالم لسياســته لتاــدي لتهد ــدات ع ــد الكــ يم قاســم رئــيس لزراء العــ اق ببحــو  عاــواع ) 2016
 م( . 1961

م ببحــو  عاــواع ) تطــور الــاظم اإلداريــة فــي 2016ف  ا ــ   3-2ين العــ ب القــائ ة مــتتم  اتحــاد المــترخ -217
 م .1963 -1921الكويت 

( فــي الســفارة الجزائ يــة  الكويــت 1962 -1954محاصــ ة  عاــواع ) دعــم دللــة الكويــت للثــورة الجزائ يــة  -218
 .م 2016أكتوب   31 وم اقثاين 
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 م .2016 وليو  28لتميس نامع حواري ثقافي اتسجيل في قااة البا طين الثقافية ب   -219

 ذك ى الغزل الع اقي الغاشم . 2016أغسطس  2 باحا التميس  9لقاء مباش  تلفاز الكويت الساعة  -220

 م . 2016أغسطس 2لناف  باحا بتاريخ  10لقاء قااة الع بي الكويتية الساعة  -221

 م .2016أغسطس  2م بتاريخ لغزل الع اقي الغاشمساءا حول ذك ي ا 7لقاء تلفاز الكويت الساعة  -222

لقــاء أذاعــه الكويــت ال  نــامع الثــاني مباشــ  حــول تــاريخ الكويــت لشــبه الجزيــ ة الع بيــة مقــدم ال  نــامع  -223
 لناف مساءا.3 -2الساعة  2016أغسطس  10الشيخ  الم الاهام بتاريخ 

جمهورية  اجيكستاع أثاـاء  اللغات الش قية في محاص ة  عاواع تاريخ الكويت في الجامعة القومية قسم  -224
 م .2016قسم التاريخ للجمهورية س تم    ةرحل

 م .2016نوفم    11حول الدستور بتاريخ  1لقاء ب نامع  باح التي   اكويت تلفاز الكويت قااة  -225

 26تــاريخ  ــباحا ب 10 – 8الســاعة  2016حــول انتتا ــات مجلــس اقمــة  لقــاء تلفــاز الكويــت مباشــ  -226
 م .2016نوفم   

ــامع العـــام الســـاعة  -227 ــت ال  نـ ــة الكويـ ــس  12إذاعـ ــول انتتا ـــات مجلـ ــ ا حـ ــاريخ  2016رهـ ــوفم    26بتـ نـ
 م .2016

محاص ة  عاواع ) ع قة الكويـت مـع باـي خالـد ل الدللـة العثمانيـة ل ب يطانيـا (فـي دلرة تـاريخ الكويـت   -228
 م.2016نوفم   27في دار اقثار الس مية اقحد بتاريخ 

عضو في اللجاة التحضـي ية للتتطـيط لإلعـداد لاقشـ اف علـي فعاليـات الكليـة اآلداب  مااسـبة اليوبيـل   -229
ــة  مـــ لر خمســـي ــي التفســـيس  نالـــذئ ي للجامعـ ــاة علـ ــم 1966سـ ــدة رقـ ــي قـــ ار العميـ ــاء علـ ــامعي  9باـ ــام الجـ للعـ

 م. 2016أكتوب  9بتاريخ  2016/2017

 مااســبة زيــارة خــادم الحــ مين الشــ يفين الملــك 2016ســم   د  4الكويــت بتــاريخ لقــاء مســجل مــع إذاعــة  -230
 م .2016د سم    8سلماع بن ع د العزيز للكويت بتاريخ 

 مااسبة زيارة ل الملك سـلماع بـن ع ـد العزيـز  2016د سم   8لقاء مباش  ع   الهاتف إذاعة الكويت   -231
 للكويت .

 مااسبة زيارة الملك سلماع بن ع د   2016د سم    8 بتاريخ مباش   ود ةالسع ةلقاء مع قااة اإلخباري  -232
 العزيز للكويت .

القمــة التليجيــة   انعقــاد  مااســبة  2016د ســم    6لقــاء مــع إذاعــة الكويــت مباشــ  ع ــ  الهــاتف الث ثــاء  -233
  البح ين . 37
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ااسـبة انعقـاد القمـة  م 2016د سـم    6ء لقاء مع ب نامع  باح التي   اكويت اإلذاعة الكويتية الث ثـا  -234
  البح ين . 37التليجية 

 .2016د سم     6تا يم لكونا ) الكويت ( حول زيارة الملك سلماع بن ع د العزيز للكويت   -235

 .2016د سم   7تا يم لدرلازة  نيوز  مااسبة زيارة الملك سلماع بن ع د العزيز للكويت  -236

 مااسبة زيارة الملك سـلماع بـن ع ـد العزيـز  2016د سم    9عة  مجلس الكويتية الجملقاء ع   قااة ال   -237
 م .2016د سم    10د سم   الي الس ت  8للكويت التميس 

 مااسـبة زيـارة الملـك سـلماع بـن  2016د سم    9لقاء مباش  مع إذاعة الكويت ال  نامع العام الجمعة   -238
 ع د العزيز للكويت .

 مااســبة زيــارة الملــك ســلماع بــن ع ــد  2016د ســم    7اقربعــاء  –ويــت الك –تلفــاز الشــائد لقــاء مــع  -239
 م . 2016الس ت  10 -8العزبز للكويت من التميس 

 م 2017 اا    29ع   الهاتف حول رفع العلم الكويتي  9لقاء مع اإلذاعة الكويتية ال  نامع العام س  -239

حـول ذكـ ي تـولي  ـاحب السـمو اقميـ   ـباح  3ة فتـ ة اقخبـار السـاعلقاء مباش  مع تلفـاز الكويـت   -240
 م . 2017 اا    29اقحم  الجاب  الاباح  مساد اإلمارة في الكويت القاء  وم ا حد 

 م حول تاريخ اقثار في الكويت .2017ف  ا    6لي   وم الث ثاء  11لقاء تلفاز الشائد مباش  س  -241

 م اقربعاء حول تح ي  الكويت .2017ف  ا    7ويت مسجل بتاريخ لقاء مع تلفاز الك -242

م  عاواع نطور اإلدارة في 2016د سم    29 -28ألقاء محاص ة في متتم  المترخين الع ب  القائ ة   -243
 .2016د سم    29م  وم التميس 1961 -1921الكويت 

 باحا  9م الساعة 2017ف  ا   13بتاريخ لقاء مع تلفاز الكويت مباش  ب نامع  باح التي   اكويت   -244
 حول خور ع دهللا .

موصـوعات متعـدد حـول تـاريخ الكويـت  –الكويـت  –تسجيل حلقتين ل  نـامع حـد و القـ ين قاـاة القـ ين   -245
 . 2017د سم    13اقثاين 

 حول اقعياد الو اية لالتح ي  . 2017ف  ا    19لقاء تلفاز الكويت مسجل بتاريخ  -245

( 1921مشــ فة مــن تــاريخ الكويــت نموذجــا مجلــس الشــوري  ةالوحــدة الو ايــة  ــور محاصــ ة  عاــواع )  -246
  باحا .  11الساعة  2017ف  ا    21كلية الت بية اقساسية قسم الدراسات ا جتماعية الث ثاء 

حـت رعا ـة عميـدة شهادة تقد   للمشاركة لإنجاح متتم  آثـار الكويـت اقلل كليـة اآلداب قسـم التـاريخ ت  -247
 م.2017مارس 21لية أ.د سعاد ع د الوئاب الك
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 م .2017ف  ا   13نش  مقالة حول اآلثار في الكويت في ج يدة الشائد بتاريخ  -248

 م.2017ف  ا    15لقاء إذاعة الكويت ال  نامع العام است احة الظهي ة حول اقعياد الو اية بتاريخ  -249

 م.2017ف  ا    25مباش  حول استق ل الكويت بتاريخ  ع العام ع   الهاتفإذاعة الكويت ال  نام -250

ــد التح يـــ  للكويـــت  -251 ــاز المجلـــس مباشـــ  ال  نـــامع السياســـي  مااســـبة عيـ ف  ا ـــ   26بتـــاريخ اقحـــد  تلفـ
 ره ا .12.30الساعة 2017

  2.45م الساعة  2017 ا    ف   26إذاعة الكويت مباش  ع   الهاتف  مااسبة عيد التح ي  اقحد بتاريخ    -252
 ره ا .

 م .2017ف  ا   26تلفاز الكويت مباش  مع أخبار الساعة الثالثة مساءا حول عيد التح ي  اقحد  -254

رئيس لجاة تفلين ماهع قضا ا إس مية للاف الثاني عش  ثانوي  التعليم الـد اي ، لزارة الت بيـة دللـة   -255
 م.2017مارس 23خ بتاري 2017/ 8079الكويت ، ق ار رقم 

نموذجــــا ( –الثـــورة الجزائ يـــة  –محاصـــ ة  عاـــواع ) القضـــا ا القوميـــة فـــي الماظــــور السياســـي الكـــويتي  -256
التلــيع  لــدلل فــي الملتقــي العلمــي الثــامن عشــ  لجمعيــة التــاريخ لاآلثــار بــدلل مجلــس التعــالع  1954-1962

 -19 –ه 1438ســعود ة المملكــة الع بيــة ال –ماطقــة الجـوف  –ســكاكا  –الع بيـة الماعقــد فــي جامعـة الجــوف 
 .2017إب يل  20

ــعاد  -257 ــدة أ.د سـ ــ ار العميـ ــي قـ ــاء علـ ــتق ل باـ ــاق المسـ ــوم لأفـ ــتتم  الكويـــت اليـ ــي ية لمـ ــة التحضـ عضـــو اللجاـ
 م . 2017ما و  22بتاريخ  58ع دالوئاب رقم 

تعالع م  قمة دلل مجلس الحوا متت 2017ما و 21 باحا  10اإلذاعة الكويتية ل  نامع العام الساعة   -258
 التليجي في ال ياو .

 2017ما ــةل 21مســاءا  6اإلذاعــة الكويتيــة ال  نــامع العــام ب نــامع اتحــاد اإلذاعــات التليجيــة الســاعة  -259
 حول القمة الع بية اإلس مية مع أم يكا  حضور ال ئيس اقم يكي ت امب في ال ياو م.

 ــباحا حــول قمــة دلل التلــيع الع بيــة  9 ت سباح التيــ   اكويــلقــاء مباشــ  تلفــاز الكويــت ب نــامع  ــ -260
  م في ال ياو م. 2017ما و 22لقمة الدلل الع بية لاإلس مية مع أم يكا بتاريخ 

 م حول متتم  قمة دلل مجلس التعالع في ال ياو . 2017ما و 22لقاء مسجل تلفاز الكويت  -261

ه فــي تلفــاز الكويــت مــن م مســجل لع صــ18/7/2017تســجيل حــول شتاــيات مــ ت الكويــت بتــاريخ  -262
 –محمــد رشــيد  –مــاركس را ــي  –حــافظ لهبــة  –كيــ زلع  –جــوع مــور  –الشتاــيات م تضــي بــن علــواع 

 . شكس ي  

 م حول تح ي  الكويت .2/8/2017مساءا بتاريخ  9مباش  ع   تلفاز الكويت نش ة أخبار  -263
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  اقي الغاشم علي دللة الكويت . مااسبة الغزل الع م7/2017/ 30تلفاز الكويت مسجل بتاريخ  -264

م حـول اقعيـاد القد مـة فـي الكويـت ب نـامع الشـيخ 3/8/207لقاء ع ـ  الهـاتف إذاعـة الكويـت اقربعـاء   -265
 ره ا. 2 الم الاهام الساعة 

ة ســمو م حــول موصــوة قائــد اإلنســاني5/9/2017لقــاء مــع تلفــاز الــ اي مســجل بتــاريخ الث ثــاء بتــاريخ  -266
 م9/9/2014اقحمد لتك يمة بتاريخ اقمي   باح 

م حول موصوة قائد اإلنسانية سمو اقمي  الشيخ  باح 6/9/2017لقامع تلفاز الكويت مسجل بتاريخ    -267
 م .9/9/2014اقحمد لتك يمة في 

 موك الثقافي م كز الي   –م في دار اآلثار اإلس مية 2017أكتوب   26-22دلرة في تاريخ الكويت من   -268

 م .1962م حول دستور الكويت 25/10/2017لقاء تلفاز الكويت مسجل بتاريخ  -269

 م  مااسبة  اليوم الو اي للسعود ة . 17/9/2017تسجيل تلفاز الكويت كوبت بتاريخ  -270

قافـــة محاصـــ ة  عاـــواع ) البعـــد التـــاريتي للمواقـــع اقث يـــة فـــي الكويـــت ( ألقيـــت فـــي المجلـــس الـــو اي للث -271
 م 21/9/2017الكويت علي مس ح متحف الكويت بتاريخ  –اب لالفاوع لاآلد 

ــاريخ  -272 ــيع الع بيــــة بتــ ــالع لــــدلل التلــ ــاتف حــــول مجلــــس التعــ ــة الكويــــت مباشــــ  ع ــــ  الهــ لقــــاء مــــع إذاعــ
 م .2/12/2017

ا ــ  ف    12لحكامهــا  ــوم اقثاــين  1961تســجيل ع ــ  الهــاتف إلذاعــة الكويــت حــول اســتق ل الكويــت  -273
2018. 

مســاءا حــول اقعيــاد الو ايــة  11ء مباشــ  فــي تلفــاز الشــائد مــع اإلع مــي جعفــ  محمــد الســاعة لقــا -274
 .م 2018ف  ا    14بتاريخ  جائزة الدللة التشجيعيةل 

 2017د سـم   -6-5حـول قمـة التلـيع  2017د سـم    5لقاء تلفاز المجلس الكويت مباشـ  الث ثـاء    -275
 ت .الماعقدة في الكوي

 م .2017د سم    6-5حول قمة التليع الع بية 2017د سم    6ز الكويت مباش  اقربعاء لقاء تلفا -276

م حــول قمــة التلــيع الع بيــة الماعقــدة فــي 2017د ســم   6إذاعــة الكويــت مباشــ  ع ــ  الهــاتف اقربعــاء  -277
  باحا .م الساعة الواحدة 2017د سم   6-5الكويت من 

 د  وم اقحـفي ق ية  باح اقحمد الشع ية حول الت اث القد م للكويت  لكويت ب نامع أ ا للقاء تلفاز ا  -278
 م .2017د سم   31

 م حول تاريخ الكويت .1018 اا    18لقاء إذاعي مسجل إلذاعة الكويت التميس  -279
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كـويتي  مااسـبة حول رفع العلم ال 2018 اا    29 باحا اقحد  10لقاء مباش  إذاعة الكويت الساعة   -280
 اد الو اية .العي

لناـف رهـ ا  2م ب نـامع اسـت احة الظهيـ ة السـاعة 2018 اـا   29إذاعة الكويت مباش  ع   الهـاتف   -281
 حول رفع العلم الكويتي  مااسبة العياد الو اية .

 م حول الو اية .2018 اا    29 نا ثايلقاء مباش  مع قااة إث اء الكويتية  -282

حول أعمال اقمي  الشيخ  باح اقحمد  م 2018 اا    29 نلهاتف اقثايالكويت مباش  ع   اإذاعة   -283
 لناف مساءا .8الساعة 

م حول القمة التليجية 2017د سم    4لقاء مباش  تلفاز الكويت ب نامع  باح التي   اكويت اقثاين   -284
 م .2017د سم    6-5بتاريخ  38الماعقدة في الكويت 

م حــول القمــة التليجيــة الماعقــدة فــي 2017د ســم   4يــت ع ــ  الهــاتف اقثاــين ء مباشــ  إذاعــة الكو لقــا -285
 م  الساعة الواحدة لالااف ره ا . 2017د سم    6-5الكويت 

 6-5حــول القمــة التليجيــة الماعقــدة فــي الكويــت  2017د ســم   4 نلقــاء مباشــ  إذاعــة الكويــت ا ثاــي -286
 ساءا . م 6م  الساعة 2018د سم   

ب نـامع مـع  ـالم الاهـام حـول تـاريخ الكويـت  2018ف  ا ـ   14الكويـت ال  نـامع الثـاني اقربعـاء إذاعة  -287
  مااسبة العياد الو اية للكويت .

لتـولي الشـيخ نـواف  12 مااسـبة الـذك ي  2018ف  ا ـ   20لقاء مع إذاعة الكويـت ع ـ  الهـاتف بتـاريخ   -288
 م .2006  ا   ف 20اقحمد ل  ة العهد في 

 م.2018ف  ا    30 –ف  ا    24من المشاركة في ال حلة العلمية لقسم التاريخ الي مد اة إسطا ول  -289

جــائزة  –حاــول الــدكتور حمــد القحطــاني علــي جــائزة الدللــة التشــجيعية فــي مجــال العلــوم ا جتماعيــة  -290
المجلــس الــو اي  –لزارة اقعــ م لكويـت التــي تماحهــا الدراسـات التاريتيــة لاإلثاريــة لالمــفثورات الشــع ية لدللــة ا

م  علـــي  حثــه  عاـــواع ) موقـــف المملكـــة الع بيــة الســـعود ة مـــن أزمـــة عـــام 2017للثقافــة لالفاـــوع لاآلداب لعـــام 
جامعة  –م بين الكويت لالع اق : دراسة تاريتية لالماشور في مجلة التليع لالجزي ة الع بية 1961-ه  1381

 م .  2016 وليو  42مجلد  162الكويت العدد  

م ع   الهاتف حول العياد الو اية لدللـة الكويـت 2018ف  ا    25لقاء مع قااة بدا ة السعود ة اقحد    -291
  مساءا .  11الساعة 

 صد العدلاع اإلس ائيلي (1967المشاركة في  حو  عاواع ) دللة الكويت لدلرئا في ح ب  – 292

اآلثار بدلل مجلس التعالع لدلل التليع الع بية بدللـة الكويـت ( لجمعية التاريخ ل 19في الملتقي العلمي )      
 . 2018أب يل  26أب يل الي 25من 
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لشــ ح حــول  2018مــا و  9لقــاء مســجل مــع تلفــاز الكويــت حــول انتتا ــات ال لد ــة فــي الكويــت بتــاريخ  – 293
 . 2018ما و  6تاريخ ال لد ة القاء بتاريخ 

م ع ـ  الهـاتف 2018ما و  12العام  مااسبة انتتا ات المجلس ال لدي ة الكويت ال  نامع  لقاء مع إذاع  -294
  باحا . 10الساعة 

مـا و  12لقاء مع إذاعة الكويت ال  نامع العـام ع ـ  الهـاتف مباشـ ة  مااسـبة انتتا ـات المجلـس ال لـدي   -295
 م  الساعة التامسة لالااف مساءا.2018

م  مااسبة ذك ي رحيل اقمي  الوالد الشيخ 2018  ما و13حد ش  إذاعة الكويت اقمبا لقاء ع   الهاتف  -296
 سعد الع دهللا رحمة هللا ع   الهاتف مباش  .

 م .1990حول الغزل الع اقي الغاشم علي دللة الكويت  2018ما و15لقاء تلفزيوني مسجل بتاريخ  -297

( 1991 -1902تيـة الســعود ة اع )الع قــات الكويمحاصـ ة ع ــ  الماتـدي لمــترخي التلـيع الع بــي  عاـو  -298
 مساءا . 9الساعة   2018سيتم   19اقربعاء 

لقــاء مباشــ  قاــاة إثــ اء تلفزيــوع الكويــت  عاــواع ) قائــد اإلنســانية ( ســمو اقميــ  الشــيخ  ــباح اقحمــد  -299
 . 2018س تم    9الجاب   وم اقحد 

ــ    -300 ــباح التيـ ــامع  ـ ــة الكويـــت ب نـ ــاء إذاعـ ــز لقـ ــبة الغـ ــم اكويـــت  مااسـ ــي الغاشـ ــاريخ  1990ل الع اقـ  2بتـ
 م . 2018أغسطس 

لناــف مســاءا  مااســبة  زيــارة للــي عهــد المملكــة  8لقــاء مــع إذاعــة الكويــت مباشــ  ع ــ  التلفــوع س  -301
 م .2018س تم    30الع بية السعود ة اقمي  محمد بن سلماع  للكويت بتاريخ 

لناف لي   مااسـبة زيـارة للـي عهـد المملكـة الع بيـة  12امع العام الساعة لقاء مع إذاعة الكويت ال  ن  -302
 م .2018س تم    30السعود ة للكويت اقمي   محمد بن سلماع بتاريخ 

ــين  -303 ــت حلقتـ ــاري للكويـ ــاريتي التجـ ــد التـ ــامع البعـ ــجيل ب نـ ــت تسـ ــة الكويـ ــم    30إذاعـ ــد  2018د سـ إعدئـ
 الدكتور محمد ماين .

 م.2019 اا    18 اا   الي الجمعة  14 نج اع من اقثايعلمية الي مد اة ن القيام ب حلة 304

ــبة مـــ لر  -305 ــ   مااسـ ــاز الكويـــت مباشـ ــاء تلفـ ــة  120لقـ ــة الحما ـ ــي اتفاقيـ ــاة علـ ــاريخ  1899سـ ــا   23بتـ  اـ
 م .2019

ل تـ اث حـو  2019 اـا    25لقاء مباش  قااة الع بي الكويت فـي ق يـة  ـباح اقحمـد الت اثيـة  الجمعـة   -306
 الكويت .

 م.  2019 اا    29إذاعة الكويت لقاء مباش  حول رفع العلم الكويتي بتاريخ  -307



 -27 - 

 مساءا   7م الساعة 2019 اا    30تلفاز الكويت تسجيل حول الغزل الع اقي الغاشم اقربعاء  -308

 م.  2019 اا    30تسجيل إذاعة الكويت ال  نامع الثاني  ب نامع الو ن الكويت  -309

 م.2018نوفم    28قااة الااس الما ية حول متتم  المترخين الع ب  القائ ة بتاريخ لقاء مع  -310

 م.2018د سم    2لقاء مسجل تلفاز الكويت بوفاة ال ئيس اقم يكي جورج اقب  -311

 .  2018م   س ت 9في ال ياو بتاريخ  39لقاء قااة المجلس الكويت  مااسبة انعقاد القمة التليجية   -312

  باحا  8 مااسبة ا نتتا ات التكميلية س  2019مارس  16الس ت  –الكويت  –قاء تلفاز المجلس ل -313

رهــــ ا  مااســـــبة  1حتـــــي 12الســــاعة  2019مـــــارس  16لقــــاء إذاعــــة الكويـــــت ال  نــــامع العـــــام الســــ ت  -314
 ا نتتا ات التكميلية . 

 4 مااســبة ا نتتا ــات التكميليــة س  2019مــارس  16بتــاريخ  لقــاء مــع اإلذاعــة ال  نــامع العــام الكويــت  -315
 مساءا .

ــاركتاا فـــي  -316 ــم الكاـــدري لمشـ ــاث أ. د جاسـ ــ وع اق حـ ــة لشـ ــد   الجامعـ ــد   مـــن نائـــب مـ ــهادة  شـــك  لتقـ شـ
 م.2019 -2018الملاق العلمي للكليات اإلنسانية  للعام اقكاد مي 

 م .19-2ما و  7لي  بتاريخ  11ة إذاعة الكويت ب نامع غبقة رمضانية الساع -317

 م .2019 ونيو  19لقاء تلفاز الكويت مباش   مااسبة استق ل الكويت بتاريخ  -318

م  مااسـبة الـذك ي التامسـة لمـام اقميـ  لقـب قائـد 2019سـ تم    4لقاء تلفـاز الكويـت تسـجيل بتـاريخ   -319
 اإلنسانية .

لقـب  قميـ اسبة الذك ي التامسة لمام ام   ما2019س تم    9لقاء إذاعة الكويت مباش  ع   الهاتف   -320
  قائد اإلنسانية . 

ــة لكتـــاب الكويـــت فـــي  -321 ــباح لشـــ ح  400م اجعـــة تاريتيـ ــالم العلـــي الاـ ــيتة انتاـــار سـ ــام تـــفلين الشـ عـ
 في الم كز اقم يكاني الثقافي .  2019س تم   24موصوعات الكتاب في محاص ة  وم الث ثاء 

فـي الملحقيـة الثقافيـة الماـ ية  الكويـت بتـاريخ  1967كـويتي فـي حـ ب دلر الجـيي ال  ععاوامحاص     -322
  حضور سعادة سفي  ما  لدي دللة الكويت . 2019أكتوب   17
 سلطاة عماع .   مااسبة استق ل 2019أكتوب   22تسجيل في تلفاز الكويت بتاريخ   -323

 
ة انتاار سالم العلي الاباح  ت الو اية مع الشيتمحاص ة حول تاريخ الكويت في مكتبة الكوي -324

 .2019أكتوب    15لاقستاذة رقية حسين بتاريخ 

 . م -1962نوفم    مااسبة ذك ي توقيع دستور الكويت   10مقابلة مسجلة تلفاز المجلس بتاريخ   -325
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 م .2020رحلة الي اقحساء مع قسم التاريخ  اا     -326
 م عن الع قات الكويتية العمانية  2020 اا     27اع ل ال بتاريخ لقاء مع إذاعة سلطاة عم -327
 اا    حضور مد   الجامعة أ.د حسين اقنااري لعميدة   23التميس  تاظيم فعالية سفارة ألك انيا  -328

 الكلية أ.د سعاد ع دالوئاب .
 م حول الع قات 2020 اا     27القحطاني بتاريخ  ية سا اة عماع لمحاص ة للدكتور حمد تاظيم فعال -329

الكويتية العمانية في كلية اآلداب تحت رعا ة العميدة أ.د  سعاد ع دالوئاب لالقائم  فعمال سفارة سلطاة عماع  
 في الكويت .

الكويت    ةالمشاركة  محاص  للدكتور حمد القحطاني في متتم  اقلب ة لقسم التاريخ لاقثار جامع -330
 م . 2020إب يل  28كويت ع   التاريخ بتاريخ  اواع اقلب ة في الع   ماات زلم اإللكت لنية   ع

  ةع   مااة زلم اإللكت لنيسيمياار قسم التاريخ لاقثار كلية اآلداب الجامعة الكويت المشاركة في  -331
 م. 2020ما و  20مساءا  بتاريخ    10مس  19 محاص ة  عاواع اقمن في الحجاز خ ل الق ع 

قدم ال  نامع د زيد م حول أئمية التاريخ م2020 ونيو    6اريخ السعود ة بت –جدة   لقاء مع إذاعة  -332
   .الفضيل 

تحكيم   حو علمي  عاواع ) الاقلة التاريتية اقماية في الح مين الش يفين  عد دخولهما مظلة الحكم  -333
ق يل  الح مين الش يفين  السعودي إ اع عهد الملك ع دالعزيز نظ ة تاريتية في مشائدات المعا اين قحوال

 كتاب رسمي من رئيس المجلة   2019ف  ا     3لبعد الحكم السعودي ، م سل من مجلة مآب السعود ة بتاريخ 
 أ.د ع دهللا بن سعيد الغامدي .

تحكيم  حو علمي  عاواع ) التعليم في قط  ( م سل من مجلة جمعية التاريخ لاآلثار لدلل مجلس   -334
من اقمين العام للجمعية أ. د أحمد  2019د سم     15رسمي بتاريخ    بية بااء علي كتاب التعالع التليع الع

 الزيلعي .
تحكيم  حو  عاواع ) ع قة الدللة السعود ة الثانية ب  يطانيا في عهد اإلمام فيال بن ت كي ( م سل   -335

م  كتاب  2020 ونيو   7تاريخ  لدلل مجلس التعالع لدلل التليع الع بية بمن مجلة جمعية التاريخ لاآلثار 
 رسمي من اقمين العام للجمعية أ. د أحمد بن عم  الزيلعي  .

  10م س  2020ما و   20المشاركة في سيماار القسم ع   زلم  عاواع اقمن في الحجاز بتاريخ   -336
 مساءا.
 ل   نامع د/ زيد الفضيم مقدم ال 2020 ونيو    6جدة السعود ة حول أئمية التاريخ بتاريخ   لقاء مع إذاعة -337
م  1967لقاء ب نامع المااة التاريتية عن   يق ب امع اإلستق ام   عاواع  دلر الكويت في ح ب  -338

 م المحالر الدكتور فيحاع العتي ي .2020أغسطس   8بتاريخ  
 م  مااسبة الغزل الع اقي الغاشم .2020اغسطس  2لقاء تلفاز الكويت مسجل بتاريخ   -339
 أغسطس  مااسبة ذك ي الغزل الع اقي الغاشم . 2اءا بتاريخ مس 6ذاعة الكويت س لقاء ا -340
 م  2020اغسطس   4مقالة في ج يدة اقنباء حول التعليم عن  عد  -341
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 ذك ي قائد اإلنسانية الشيخ  باح اقحمد الجاب  .  2020س تم    9مقابلة مع إذاعة الكويت  -342
  مااسبة اليوم الو اي السعودي .  2020س تم    23احب لقاء اذاعة الكويت ب نامع م   -343
 . م ب نامع عزيمة شعب 2020  س تم    24لقاء اذاعة الكويت  -344
 حول مآث  ال احل الشيخ  با ح اقحمد الاباح .  2020أكتوب   4لقاء اذاعة الكويت  -345
 الكويت .  ف اقحمد أمي  دللةعن سي ة الشيخ نوا 2020أكتوب    5لقاء اذاعة  وت الع ب القائ ة   -346
 م. 2020س تم     29لقاء اذاعة لادع الع بية حول تاريخ الكويت    -347
 م حول تفبين الشيخ الم حوم  باح اقحمد الاباح . 2020أكتوب   8لقاء تلفاز الكويت مباش    -348
 . م 2020أكتوب    11لقاء تلفاز الكويت حول مااقب سمو الشيخ  باح اقحمد الجاب  رحمه هللا    -349
 م حول مآث  الم حوم الشيخ  باح اقحمد .  2020أكتوب    12لقاء اذاعة الكويت  -350
أكتوب    11لناف لي  حول مآث  الشيخ  باح اقحمد رحمه هللا بتاريخ 12لقاء اذاعة الكويت س  -351

 م . 2020
 كويت . م حول تاريخ ال2020أكتوب    13لقاء تلفاز الكويت مسجل بتاريخ   -352
 م حول مآث  الشيخ  باح اقحمد الاباح رحمه هللا .2020أكتوب   19لفاز الكويت بتاريخ لقاء ت -353
لناف لي  مباش  حول التطاب السامي لسمو اقمي  الشيخ نواف  12لقاء اذاعة الكويت ساعة   -354

 م . 2020أكتوب   20اقحمد الاباح في افتتاح الفال التكميلي لمجلس اقمة التامس عش  بتاريخ  
 م. 2020نوفم    11الكويت حول الدستور بتاريخ  –لقاء تلفاز المجلس  -355
 م.2020نوفم     11حول الدستور بتاريخ لقاء تلفاز المجلس نش ة اقخبار  -356
 م . 2020نوفم    7لقاء مسجل تلفاز الكويت حول الدستور بتاريخ   -357
 م . 2020فم    نو  11مباش  بتاريخ لقاء إذاعة الكويت حول الدستور  -358
 م  العيد الو اي لسلطاة عماع . 2020نوفم     18لقاء اذاعة الكويت  -359
د سم     5م حول انتتا ات مجلس اقمة 2020نوفم    29اذاعة الكويت مباش  ع   الهاتف بتاريخ  -360

 م . 2020
 م .2020د سم    5قمة م حول انتتا ات مجلس ا2020د سم     1اذاعة الكويت بتاريخ  -361
 م العيد الو اي لألمارات الع بية .2020د سم    2اذاعة الكويت مباش  ع   الهاتف  -362
 م. 2021 اا    5بتاريخ    –الع   –لقاء اذاعة الكويت حول القمة التليجية في السعود ة  -363
 م.2021 اا    5   الهاتف  ع  -الع  –في السعود ة لقاء اذاعة السعود ة حول القمة التليجية  -364
 م.2021 اا      5بتاريخ  -الع  –لقاء اذاعة قط  حول القمة التليجية في السعود ة  -365
 م حول تاريخ العلم الكويتي .20201 اا    25تلفاز الكويت ع   الهاتف مباش   -366
دي دللة الكويت ،  محاص   عاواع جسور ثقافية ممتدة بين الكويت لما  تحت رعا ة سفي  ما  ل -367

 م ع   زلم .2021 اا     31لملحقية الثقافية الما ية  بدللة الكويت ا



 -30 - 

نوفم      11محاص ة لم كز تامية  باح اقحمد التا ع لوزارة الش وع ا جتماعية لالعمل بتاريخ   -368
 م ع   زلم .2021
 م.2021ف  ا    10تلفاز الكويت مسجل حول تاريخ الكويت   -369
  للكويت.م حول العيد الو اي لالتح ي  2021ف  ا    25  تلفاز الكويت مباش لقاء -370
  م2021ف  ا     25إذاعة ال ياو  مااسبة اقعياد الو اية لدللة الكويت ع   الهاتف مع لقاء  –  371

 التميس.
  مااسبة اقستق ل .  م2021ف  ا    25لقاء إذاعة الكويت مباش    -372
 . م2021ما و  2لية بتاريخ  التكمي ا نتتا ات مساءا حول  10 -8المجلس الكويت س لقاء تلفاز  -373
 م. 2021و  ما  22التكميلية  ا نتتا ات مساءا حول  11لقاء إذاعة الكويت مباش  ع   الهاتف س   -374
 ذك ي الغزل الع اقي الغاشم .  2021أغسطس   2لقاء إذاعة الكويت ب نامع  باح التي   اكويت    -375
 م .2021أغسطس   2شم  ول الغزل الع اقي الغاالكويت ح  f mإذاعة  -376
عن  م 2021أغسطس  17م بتاريخ  1961  -1613محاص  حول الاظام اقداري في الكويت من  -377

 م .   يق ب نامع زل 
م  مااسيبة  2021س تم    20لناف مساءا بتاريخ   9لقاء إذاعة الكويت مباش  ع   الهاتف س   -378

 م . 2020س تم    29ساد اإلمارة بتاريخ  لشيخ نواف الحمد الاباح مالذك ي اقلل لتولي سمو اقمي  ا
  باحا .  9م العيد الو اي س 2022ف  ا    25اتاال ع   الهاتف بتاريخ كويت ال أذاعه -379
لقاء الو اية  عياد   ابة م  مااس2022ف  ا     25ره ا  1لقاء تلفاز الكويت مباش  الجمعة الساعة   -380

 للكويت .
ائ ي ع د المجيد ت وع  زيارة ال ئيس الجز بة اسم  ما2022ف  ا     21اء تلفاز الجزائ  تسجيل بتاريخ لق -381

 م .2022ف  ا     22للكويت بتاريخ 
ية  اقعياد الو امااسبة مساءا   8م الساعة 20222ف  ا    25تاريخ  لقاء تلفاز الكويت مباش  الجمعة ب -382

 للكويت .
 م  مااسبة  وم تفسيس السعود ة .2022ف  ا    22باش  ع   الهاتف عة الكويت مإذا لقاء  -383
م  2022ف  ا     24لناف ره ا بتاريخ   1  ساعة  من القائ ة مباشلقاء مع إذاعة  وت للع ب  -384

 للكويت .  اية  مااسبة اقعياد الو 
قعياد الو اية  سبة ام  ماا2022ف  ا     24لناف بتاريخ   5لقاء إذاعة الكويت ال  نامع العام س    -385

 للكويت .
ف  ا     25بتاريخ  قعياد الو اية ب نامع  باح التي   مااسبة ا  9لقاء إذاعة الكويت مباش  س  -386

 م . 2022
 اقعياد الو اية  اسبة  م  ما2022ف  ا     25ريخ  بتا  11ب س لقاء إذاعة الكويت ب نامع م اح -387
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 في جمعيات النف  العام: اركةـعاشرا :المش
 .عضو مجلس إدارة في جمعية المعلمين الكويتية )ف ة اقحمدي سا قا( .1
 عمومية جمعية المعلمين الكويتية. عضو جمعية .2
 .م2010كويتيةتاريتية العضو مجلس إدارة الجمعية ال .3

 .م2005 عضو جمعية التاريخ لاآلثار لدلل مجلس التعالع التليجي .4

 .م2011القائ ة  –لع ب عضو اتحاد المترخين ا .5

 الكويت.عضو جمعية أعضاء ئي ة التدريس  جامعة  .6

 : لتي عمل فيها: اللجان ا احدى عشر
كتاب الاف الثامن ) العالم   2009/ 2008اسي لم حلة المتوسطة للعام الدر لجاة تفلين الكتب الجد دة ل 

 اقس  مي( .
 2007/2008لجاة تقويم كتاب الدستور لحقوق اإلنساع للاف العاش   .1

 2008/ 2007العام الدراسي  12-1للافوف من  ا جتماعيةلجاة تطوي  ماائع المواد  .2

  2008/2009دراسي يس لجاة الهيكل لالتو ين لكتاب تاريخ الكويت الحد و لالمعا   للعام الرئ .3
 للاف العاش  .

 لزارة الت بية  461/2009 لجاة المقاب ت للورائف اإلش افية ) رئيس قسم للم حلة المتوسطة(   ق ار رقم .4

 2010/ 2009لجاة القاوات الفضائية للم احل التعليمية الث ث للعم الدراسي  .5

 . 2008/2009ل 2005/ 2004ة الت بية لجاة بااء المجموعات المكت ية لماائع العلوم ا جتماعية   لزار  .6

 . 2004/2005لجاة اختيار المعلمين الجدد  .7

 . 2008/ 2007ة لموجة فاي تاريخ للعام الدراسي اإلش افي  فاختبار الورائ د لجاة إعدا .8

 2006/2007ل  2005/ 2004طة لجاة إعداد المسا قات الساوية للم حلة المتوس .9

 . 2006/ 2005ية  لجاة إعداد المسا قات الساوية للم حلة الثانو  .10

 .2001/ 2000لجاة إعداد تعد ل  حيفة التت ج لطلبة الت بية جامعة الكويت العام الدراسي  .11

 م 2013لجاة متتم  اقستش اق الذي سيقام في كلية اآلداب في شه  نوفم   عضو في  .12

 واللقاءات التي شارك فيها كمحاار عشر : الدورات  اثنا
 . 2005ى لإ2000من ية دلرة المعلمين الجدد لعدة أعوام دراس .1

 . 2002/ 2001دلرة المهارات اقساسية في تدريس التاريخ لمعلمي الم حلة الثانوية العام الدراسي   .2

الدراسي  محاص ة تحليل المحتوي العلمي للكتاب المدرسي لمعلمي الم حلة المتوسطة الثانوية العام  .3
2001/2002 . 

-18ة الو اية للم حلة ا بتدائية من  ييات لالت بدلرة ال  نامع التدري ي التاص  سلسلة كتب ا جتماع .4
 م كز التدريب الجاب ية لزارة الت بية .2005س تم    27
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(  دري ية ل فساء لرئيسات اققسام العلمية للم حلة ا بتدائية تحت عاواع )   ق تدريس متتارة دلرة ت .5
 م م كز التدريب الجاب ية ، لزارة الت بية . 2008-2007العام الدراسي 

ة ل  نامع مهارات التدريس لالتقويم لمعلمي لمعلمات الم حلة ا بتدائية لمادة ا جتماعيات  يدلرة تدري   .6
 م، م كز التدريب  ماطقة مبارك الك ي . 2009 اا   8-4من 

م،  2009اب يل 22-21ة الحياتية لم حلة ا بتدائية من  دلرة تدري ية ل  نامع مهارات تدريس الت بي  .7
 ت. المتوسطة با مدرسة الاباحية ا

 المهني :  النموعشر : الدورات التي شارك فيها لرف   ثالث
 . 2001-2000عة الكويت دلرة إعداد مدربين كلية الت بية جام

 م.7/2001/ 19-8دلرة مبادئ الكم يوت  جامعة الكويت م كز خدمة المجتمع  .1

 ي الثاني. الفال الدراس2002-2001دلرة بااء لتطوي  الماهع المدرسي جامعة الكويت  .2

الي  2002/ 4/5لزارة الت بية ،     –لرة استتدام الحاسوب في خدمة العملية التعليمية لالت بوية د  .3
 م.  200/ 4/6

الفال الدراسي   2009-2008دلرة تدري ية في علوم الحاسوب لمدة أس وعين لزارة الت بية العام الدراسي   .4
 الثاني . 

 .لزارة الت بية  م 2003-2002س وة ما و  أ اابتكاريا دلرة حل المشك ت لاتتاذ الق ارات  .5

 م 2007-2006دلرة إدارة الفال ،كلية الت بية ، جامعة الكويت   .6

  2008أكتوب   9-7 لني حول التعليم  المحمول من في المتتم  الع بي السا ع للتعليم ا لكتالمشاركة  .7
 بااء علي ت شيم لزارة الت بية .  –ئ ة  القا

 
 : شهادات التقدير :راب  عشر

 . م2003/ 12/7ل  20/1/2002مساعد راشد الهارلع  0د لالتعليم العالي  ي  الت بيةلز  .1

 .اليوم العالمي للمعلم2004/ 10/ 5م ل 2003رشيد حمد الحمد لزي  الت بية لالتعليم العالي د  .2

 . م6/2006/ 10عادل الطبطبائي  0لزي  الت بية لالتعليم العالي د  .3

حول  2008/2009م ل 5/2007/ 20م ل 2007/ 16/6الا يم    يم  نوريهلزي  الت بية لالتعليم العالي  .4
 . م2009/ 2008  ا لكت لنيالمشاركة في المتتم  السا ع للتعليم 

ق  الع بية للعلوم اإلنسانية للمشاركة في ندلة مفت   المجلةمن أ . د سعاد ع د الوئاب رئيسة شك  كتاب  .5
   .م2013مارس 21-19 لا ستغ اب  ا ستش افبية بين الق ع الثقافة الع  

جم محمد الااجم نائب مد   الجامعة للش وع العلمية  مااسبة إئدائه  الدكتور ناشك  من اقستاذ  كتاب  .6
 . 2012/ 15/7أ حاثاا العلمية بتاريخ   أخ 
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بتاريخ  كتاب شك  من اقستاذة الدكتورة حياة نا   الحجي عميدة كلية اآلداب جامعة الكويت  .7
كويت ( بتاريخ  ا ية في ال) تاريخ الد مق   إلقاء محاص ة  عاواعمقت ح م  مااسبة 7/10/2012

 0م 2012/ 11/ 11

 

جامعة الكويت   قي المشاركة  فعاليات ندلة اقنساع   –وم اإلنسانية  شهادة تقد   من المجلة الع بية للعل – 8
 م . 2013في الفك  اإلس مي لالعالمي نوفم   

كليات اقدبية  العلمي لل سا قة  وم الملاقة تقد   من قطاة اق حاث جامعة الكويت في المشاركة  مشهاد  -9
 لاق.الملفزنا في مسا قة  ،2014مارس  18لالعلوم ا جتماعية  

شك  لتها ة من عميدة الكلية أ.د حياة نا   الحجي  مااسبة فوزنا في مسا قة الملاق العلمي لقطاة   -10
 م .  4/2014/ 8عة الكويت بتاريخ اق حاث جام

التا ة  ستقبال رئيس   ةااسبة تاظيم ا حتفاليالوئاب  م سعاد ع د  أ. د  كتاب شك  لتقد   من  -11
 جامعة الكويت . –في كلية اآلداب   م2016ما و  16  نثايجمهورية  اجيكستاع  وم اق 

أئدئاا له أخ   حوثاا العلمية بتاريخ  كتاب شك  من أ.د حسين اقنااري مد   جامعة الكويت مااسبة   -12
 م  2016أكتوب    17
اا  العوصي نائب مد   الجامعة للش وع العلمية  مااسبة أئدئاا له أخ   حوث ن أ.د عاامكتاب شك  م -13

      م.2016أكتوب    16العلمية بتاريخ  

 
 

 


