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 التخصص جـهتـو أو المدينـة ةالدول تـاريخـو المـؤىـل
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 تاريخ حديث جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية ىـ2242 الدكتوراه

 

 



 - 3 - 

 :اخلربات العلمية والتدريسية

 اإلاششؾ العام على إداسة اإلاتاحف بجامعت ؤم اللشي . (1

خُت الععىدًت ؿشع مىطلت مىت اإلاىشمت. (2  سئِغ الجمعُت التاٍس

خُت . مذًش مجلت (3  مأب التاٍس

 مً اللجىت اإلاشيلت مً اإلالام العامي .متابعت مششوع اإلاشهض الىطني للتعٍشف باإلاملىت العشبُت الععىدًت ب يلفاإلا (4

 ميعم مبادسة معالي مذًش الجامعت طباعت الشظائل العلمُت اإلاتخصصت في اإلاملىت العشبُت الععىدًت . (5

خ وإهجاصاث حامعت ؤم اللشي  (6  .سئِغ جىجُم جاٍس

خ بمىت اإلاىشمت (7 عت والذساظاث ؤلاظالمُت بجامعت ؤم اللشي كعم التاٍس غ في ولُت الشَش  ؤلاششاؾ على عذد مً سظائل الذساظاث العلُا .و ,التذَس

ض بجذة (8 م العمل في مىظىعت الاعتذاٌ الععىدي بجامعت اإلالً عبذالعٍض  في هشس ي ألامير خالذ الـُصل لتإصُل مىهج الاعتذاٌ . , سئِغ ؿٍش

 على جإظِعها . 44سئِغ لجىت وطع التصىس النهائي الحتـاٌ حامعت ؤم اللشي بمىاظبت مشوس  (9
ً
 عاما

ض (14 ض عً مىطىع) مىت اإلاىشمت في عهذ ؤبىاء اإلالً عبذالعٍض ـين التابعت لذاسة اإلالً عبذالعٍض  ( . سئِغ محىس الىتابت في مىظىعت الحشمين الشٍش

 في مشهض بحىث الذساظاث ؤلاظالمُت بجامعت ؤم اللشي . معتشاس  (11

خ اإلاملىت العشبُت الععىدًت . (12  عظى لجىت الىذواث عً جاٍس

خُت . (13  سئِغ مىتب الاظتشاساث العلمُت في ألابحاث التاٍس

 مذسب معتمذ . (14

ـين. (15  باحث في مىظىعت الحج والحشمين الشٍش

 هائب سئِغ ظير الاختباساث . (16

عت.هائب سئِغ لجىت اإلاشاؿ (17  م والتجهيزاث الخاصت بالجىدة والاعتماد ألاوادًمي بيلُت الشَش

عت والذساظاث ؤلاظالمُت . (18  سئِغ لجىت الىظام والعالمت بيلُت الشَش

خ . (19  سئِغ لجىت الحزؾ وؤلاطاؿت بلعم التاٍس

خ . (24 خ الحذًث بلعم التاٍس  ؤمين لجىت التاٍس
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 ها .محىم معتمذ في هشس ي اإلالً خالذ بجامعت اإلالً خالذ بإب (21

 ممثل الجامعت في مشهض اإلاملىت العشبُت الععىدًت الىطني . (22

عت والذساظاث ؤلاظالمُت بمىتبت اإلالً عبذهللا . (23  ممثل ولُت الشَش

عت والذساظاث ؤلاظالمُت بعمادة شؤون الطالب . (24  ممثل ولُت الشَش

عت والذساظاث ؤلاظالمُت بعمادة البحث العلمي . (25  ميعم ولُت الشَش

خ (26  بجامعت ؤم اللشي . وهُل كعم التاٍس

 باحث في مششوع اللُم ؤلاظالمُت التابع إلاؤظعت اإلاعاسؾ العاإلاُت . (27

عت والذساظاث ؤلاظالمُت. (28  عظى الخطت الاظتراجُجُت بيلُت الشَش

 عظى في اجحاد اإلاؤسخين العشب باللاَشة . (29

خ في مجلغ التعاون الخلُجي . (34  عظى في حمعُت التاٍس

خُت  (31  الععىدًت .عظى في الجمعُت التاٍس

خُت . (32 ت التاٍس  عظى في الجمعُت اإلاصٍش

 عظى في حمعُت هـى بمىت اإلاىشمت . (33

 .مؤظغ مىكع اإلاؤسخ الععىدي (34

خي (35  . مؤظغ اإلاجمع التاٍس

 اإلاشاسهت بالعذًذ مً ألابحاث العلمُت في الىذواث واإلاؤجمشاث العلمُت داخل اإلاملىت العشبُت الععىدًت وخاسحها . (36

ت و  144الحصٌى على ؤهثر مً  (37 ش الزاث والتىمُت البشٍش ت واللُادة وجطٍى بُت داخل اإلاملىت العشبُت الععىدًت وخاسحها في الحاظب آلالي واللؼت الاهجليًز ا .دوسة جذٍس  ػيَر

 واجب في الصحف اإلاحلُت وؤلالىتروهُت . (38

 الرسائل العلمية:

ت خالٌ الـترة  (1  اإلااحعتير م. سظالت1982 -1953َـ/ 1442-1373العالكاث الععىدًت اللطٍش

ت خالٌ الـترة   (2  م.سظالت الذهتىسا2445ٍ -1962َـ/ 1426 -1382العالكاث الععىدًت الجضائٍش
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 البحىث العلمية :

 ( ض بً محمىد  م(.1876 – 1861َـ/ 1293 -1277عالكاث الذولت العثماهُت الذولُت في عهذ العلطان عبذالعٍض

  ض بالطىاؿت واإلاطىؿين وجطىس  ؤهظمتها في عهذٍ.اَتمام اإلالً عبذالعٍض

 .الشىاَذ العُاظُت على مىاكف الاعتذاٌ في مىهجُت اللُادة الععىدًت 

 .تُت  الصالث اإلاشترهت الشابطت للعالكاث الععىدًت الىٍى

 اساث ملىن اإلاملىت العشبُت الععىدًت إلى الجمهىسٍت  الصِىُت. العالكاث الععىدًت الصِىُت مً خالٌ ٍص

  خ الذولت الععى  دًت في دوسيها.محاطشاث في جاٍس

 .ض آٌ ظعىد اإلاعتذلت  شخصُت اإلالً عبذالعٍض

 .ض آٌ ظعىد اإلاعتذلت  شخصُت اإلالً ؿهذ بً عبذالعٍض

 . مىبر اإلاسجذ الحشام في العهذ الععىدي 

  ا على الحظاسة ؤلاوعاهُت في الذولت العثماهُت .آإظهاماث العالم  ق شمغ الذًً الطبُت وجإجيَر

  اإلالً ظعىد واإلالً ؿُصل واإلالً خالذ.الحُاة الاحتماعُت في عهىد 

  م.1914-1831ٌ /1332-1246التعذاد العياوي في الذولت العثماهُت 

 ( يي عىذ بىاء دولته طاوي وألامٍش ض واإلاىكـان البًر  . م(1933 -1942َـ/ 1351 -1319اإلالً عبذالعٍض

 العشبُت الععىدًت . الـىش العُاس ي للملً خالذ في جىمُت الحشهت العلمُت والثلاؿُت في اإلاملىت 

 . ػعل الىعبت اإلاششؿت في العهذ الععىدي 
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 . خ ؤلاظالمي  محاطشاث في مىاهج البحث في التاٍس

 . محاوالث الذولت العثماهُت اللظاء على الذولت الععىدًت عبر والتها في العشاق والشام 

 ت شة هٍش  م(.1898-1669َـ/ 1316 -1484) الىحىد العثماوي في حٍض

 اوي مً الذولت العثماهُت خالٌ اللشن الثاوي عشش الهجشي الثامً عشش اإلاُالدي.اإلاىكف البًرط 

 .جحلُم مخطىطت التىمُل والتزًُل ؿُما ًتعلم بإمشاء مىت, لعبذ العتاس دَلىي 

 .ت اإلاسجذ الحشام في العهذ الععىدي  مىبًر

 . ؤسطُاث اإلاسجذ الحشام في العهذ الععىدي 

 :والندواتادلشاركات العلمية يف ادلؤمترات 

 عنوان املشاركة امكان انعقاده اتارخيه املؤمتر / الندوة

 نذوة الطىافة واملطىفين

ير صيييييين عن  يييييي    ييييييذ ال س ييييييس يمييييييكرسيييييي   ل 

 لذراصعت ثعر خ مكة املكرمة 

جعم ة أم -مكة هي5324/ 22-22/2

 القري 

 -رح ه هللا–"اهح عم املنك   ذ ال س س 

 علطىافة واملطىفين وثطىر أنظ تهع في 

 م"5842-5823هي/5262-5232 هذه

جعم ة أم -مكة هي22/6/5326 نذوة ثعر خ املسجذ الحرام 

 القري 

 

هي دراصة 5325-هي7"منبر املسجذ الحرام 

 ثعر خية حضعر ة "

املنحقييييييم ال نايييييي  العييييييعم    يييييير لج  ييييييية 

الحيييييييييييييييييييييعر خ و  يييييييييييييييييييييعر  يييييييييييييييييييييذو  م نيييييييييييييييييييييط 

 الح عون الخنيجي . 

جعم يييييييييييييية -الجييييييييييييييى  هي22-22/6/5327

 الجى  

 -رح يييييييييييييييييييييه هللا-ز يييييييييييييييييييييعرة املنيييييييييييييييييييييك صييييييييييييييييييييي ىد

 الحعر خية ملنطقة الجى  

كرسيييييييي   املنييييييييك النقييييييييع  ال نايييييييي  الععليييييييي  ل

 خعلذ

)الحركييييييية ال ن يييييييية والعقعفيييييييية فيييييييي  هيييييييذ 

 املنك خعلذ      ذ ال س س(

 ه52-52/5/5325

 

 

 

جعم ييييية املنيييييك -بهيييييعأ

 خعلذ

" الفكييييييييييير الضيعسييييييييييي   لن نيييييييييييك خعليييييييييييذ فيييييييييييي 

ثن ييييييييية الحركيييييييية ال ن ييييييييية والعقعفييييييييية فييييييييي 

امل نكيييييييية ال روييييييييية الضيييييييي ىد ة فييييييييي  هييييييييذه 

 م"5872-5864ه/5284-5322
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 عنوان املشاركة امكان انعقاده اتارخيه املؤمتر / الندوة

امليييييييييييييييييي ث ر الييييييييييييييييييذو ي العييييييييييييييييييع    "  يييييييييييييييييي م 

 و رهعب الىصعئل والاصتراثي يعت"

جعم ييييية املنيييييك -بهيييييعأ هي6-8-2/5327

 خعلذ

لىصييييييييييييييييعئل   يييييييييييييييي م "ال  ييييييييييييييييذ الحييييييييييييييييعر  ي 

 الض ىد ة في مىاجهة  رهعب"

 اثحعد امل رخين ال رب

وال حيييييييييير  بيييييييييير   ييييييييييىر ميييييييييي ث ر "ال ييييييييييرب 

 الحعر خ"

 

 هي58-22/2/5326

 

 القعهرة

 

" الحنييييييييييييييييعفط ال حيييييييييييييييير  الح ييييييييييييييييعر   ييييييييييييييييين 

ال يييييييييرب والبرج يييييييييعليين فيييييييييي أواخييييييييير القيييييييييرن 

م أوائيييييييييييل يححييييييييييي -الحعصيييييييييييي   ييييييييييير ال جييييييييييير  

 القرن ال عشر  املي د "

 اثحعد امل رخين ال رب

ميييييييييييييي ث ر "نظيييييييييييييي  الحكيييييييييييييي  و دارة  بيييييييييييييير 

 ال  ىر "

 هي28-22/2/5327

 

 

 

 

فيييييييييي نظيييييييييعم  "مضيييييييييع ذ  ال يييييييييذر الا ظييييييييي  القعهرة

الحكييييييييييييييييي  و دارة فيييييييييييييييييي   ييييييييييييييييير الذولييييييييييييييييية 

 ال ع عنية "

املييييييييييي ث ر اليييييييييييذو ي لو  لحيييييييييييعر خ ال نيييييييييييىم 

الط يييييييييييييييية والحط يقيييييييييييييييية  نيييييييييييييييذ ال يييييييييييييييرب 

 واملضن ين

جعم يييييييييية  -الر ييييييييييع  هي7/5327/-5-7

ميييييييعم مح يييييييذ  ييييييي    

 ص ىد  ص مية

ال يييييييييعل  دي شييييييييي ط اليييييييييذ    صيييييييييهعمعتإ" 

الط ييييييييييييييييييييييييية وثيييييييييييييييييييييييي  ير   يييييييييييييييييييييييي  الحضييييييييييييييييييييييييعرة 

   ضعنية في  هذ الذولة ال ع عنية

ج  ييييييييييية   الضييييييييييع ي   يييييييييير لياملنحقييييييييييم ال ن يييييييييي

لييييييييييذو  م نييييييييييط الح ييييييييييعون  الحييييييييييعر خ و  ييييييييييعر 

 الخنيجي .

"دو  م نييييييييييييييط الح ييييييييييييييعون لييييييييييييييذو  الخنييييييييييييييي  

 بيييييييييييييييييييييير –ثعر خهييييييييييييييييييييييع ود عرهييييييييييييييييييييييع –ال روييييييييييييييييييييييية 

 ال  ىر" ي

 هي22-25/6/5326

 

 

 

 

 

 

 

" ز يييييييييييييييييييييعرة منيييييييييييييييييييييى  امل نكييييييييييييييييييييية ال رويييييييييييييييييييييية  ال حر  

-5262مل نكيييييييييييييييية ال حيييييييييييييييير   الضييييييييييييييي ىد ة 

 م"5872-5842هي/ 5322



 - 8 - 

 عنوان املشاركة امكان انعقاده اتارخيه املؤمتر / الندوة

  الضييييييييييييييييييعدش   يييييييييييييييييير ياملنحقيييييييييييييييييم ال ن يييييييييييييييييي

لج  يييييييييييييييييييية الحيييييييييييييييييييعر خ و  يييييييييييييييييييعر ليييييييييييييييييييذو  

م نيييييييييييييييييط الح ييييييييييييييييييعون الخنيجييييييييييييييييييي " "دو  

م نييييييييييييييييييط الح ييييييييييييييييييعون لييييييييييييييييييذو  الخنييييييييييييييييييي  

 بيييييييييييييييير –ثعر خهييييييييييييييييع ود عرهييييييييييييييييع –ال روييييييييييييييييية 

 ال  ىر" 

املنييييييك   ييييييذال س س إ يييييي  ال حيييييير    ز ييييييعرات" ال حر   هي5325

 ع "وأ رهع في ثذ ي  ال  قعت  ينه 

 

ميييييييين   الا حييييييييذا  الضيييييييي ىد  مىاقيييييييي  و 

 الفي ل ل  حذا  .
جعم يييييييييييييييييييية  -جييييييييييييييييييييذة هي5322

 املنك   ذال س س

 

"ال ييييييييييييىاهذ الضيعصييييييييييييية   يييييييييييي  مىاقيييييييييييي  

الا حييييييييييييييييييييييذا  فييييييييييييييييييييييي من جييييييييييييييييييييييية القيييييييييييييييييييييييعدة 

  الض ىد ة"

ثذشيييييييييييين امل ى ييييييييييية لو ييييييييييي  مييييييييييي  كحييييييييييي  

كرسيييييييي   املنييييييييك صيييييييين عن  يييييييي    ييييييييذال س س 

 لذراصعت ثعر خ مكة 

 

 -مكيييييييييييييييييييية املكرميييييييييييييييييييية هي5325

 جعم ة أم القري 

" غضيييييييييييل الك  ييييييييييية امل يييييييييييرفة فيييييييييييي ال هيييييييييييذ 

 الض ىد  

 م"5872-5823هي / 5323-5322

الجىانييييييييييييييي  الاجح ع يييييييييييييييية فيييييييييييييييي امل نكييييييييييييييية 

ال رويييييييييييية الضييييييييييي ىد ة فيييييييييييي  هيييييييييييذ املنيييييييييييك 

 هي5322-5284 خعلذ      ذال س س

 هي 5328

 

 

 

 

 

جعم ييييييييييييييييييية  –أبهييييييييييييييييييع 

 املنك خعلذ 

 

"امل ح ييييييييييييي الضيييييييييييي ىد  فييييييييييييي فكيييييييييييير املنييييييييييييك 

خعليييييييييييييييذ  ييييييييييييييي    يييييييييييييييذال س س مييييييييييييييي  خييييييييييييييي   

 خط ه وكن عثه.

 

اليييييييييييىم  ال رلييييييييييي  ومىجهييييييييييية الححيييييييييييذ عت 

  بر ال  ىر 
 هي5328

 

 

 

 القعهرة 

 

"ال ييييييييييييى ية فييييييييييييي الييييييييييييىم  ال رليييييييييييي   ييييييييييييين 

 الححذ  واملىاجهة".

 هي5332  ال  ىر املذن ال روية  بر 

 

 القعهرة 

 

الامحيييييييييذاد ال  را يييييييييي  ملكيييييييييية املكرميييييييييية فييييييييييي "

 ".ال هذ الض ىد 
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 متقدمة يف اجملاالت العلمية والتعليمية:وجىائز  احلصىل على مراكز 

 .)ٍالحصٌى على اإلاشهض ألاٌو على دؿعت التخشج مً الجامعت في ول اإلاشاحل التعلُمُت )بيالىسٍىط / ماحعتير/ دهتىسا 

  ٌ  على اإلاشهض ألاٌو في ؤلاششاؾ على ألابحاث العلمُت على معتىي اإلاملىت العشبُت الععىدًت. الحصى

 .ب اإلاذسبين  الحصٌى على اإلاشهض ألاٌو في دوسة جذٍس

 .عت في اإلالتلى العلمي الثامً بجامعت ؤم اللشي  الحصٌى على اإلاشهض ألاٌو هميعم ليلُت الشَش

  عت في اإلالتلى العلمي  بجامعت ؤم اللشي. التاظعالحصٌى على اإلاشهض ألاٌو هميعم ليلُت الشَش

  ض  العاإلاُت. -سحمه هللا–الحصٌى على اإلاشهض الثاوي في حائضة صاحب العمى اإلاليي ألامير هاًف بً عبذالعٍض

 عت في اإلالتلى العلمي ألاٌو في  عمادة البحث العلمي بجامعت ؤم اللشي. الحصٌى على اإلاشهض الخامغ هميعم ليلُت الشَش

 . الحصٌى على اإلاشهض ألاٌو وعلى حائضة التميز ؿشع البحث العلمي مً الشئاظت العامت لشؤون اإلاسجذ الحشام واإلاسجذ الىبىي 

 :اإلشراف على الرسائل العلمية

  خ خ اإلاىاكشت ًىم ألاحذ 2446-1517َـ/1426-922الحذًث خالٌ الـترة ؤلاششاؾ على طالبت اإلااحعتير )ظلىي محمذ اإلاجىىوي( ومىطىعها: )ؤملج في التاٍس  َـ.16/2/1439م( جاٍس

  خ اإلاىاكشت 2445 -1853َـ/1426-1373ؤلاششاؾ على الطالب اإلااحعتير )ؿهذ هىاس الذعذي( ومىطىعه: )العالكاث الععىدًت الصىمالُت  َـ.15/7/1438م( جاٍس

 خ اإلاىاكشت 1436-1343اًف الهزلي( ومىطىعها: )جىظُماث العمشة في العصش الععىدي خالٌ الـترة ؤلاششاؾ على الطالبت اإلااحعتير )ؤمجاد ه خُت جىجُلُت( جاٍس  َـ27/6/1438َـ دساظت جاٍس

  خ اإلاىاكشت ت( جاٍس خُت حظاٍس  ـ.1438َ/ 24/6ؤلاششاؾ على طالب اإلااحعتير )ؿهذ بً بجاد الشوقي( ومىطىعه: )خلُص في العصش الحذًث دساظت جاٍس

  ض خ اإلاىاكشت  -سحمت هللا–ؤلاششاؾ على الطالب اإلااحعتير )ظلُمان بً إبشاَُم الشاسدي( ومىطىعه: )الجهىد ألامىُت لألمير هاًف بً عبذالعٍض خُت جحلُلُت( جاٍس  َـ.26/5/1438دساظت جاٍس

 خ اإلاىاكشت ؤلاششاؾ على الطالبت اإلااحعتير )ظمُت محمذ الشهشي( ومىطىعها: )الـىش العُاس ي للملً عبذ خُت( جاٍس ض مً خالٌ خطبه وللاءاجه ومشاظالجه دساظت جاٍس  َـ.3/9/1437العٍض

  ت(.2415-1925َـ/1436-1343ؤلاششاؾ على الطالب اإلااحعتير )مهذي هـاع معلم اللشش ي( ومىطىعه: )محاؿظت الجمىم في العصش الععىدي خُت حظاٍس خ اإلاىاكشت م دساظت جاٍس  ٌ .8/7/1439جاٍس

 خ اإلاىاكشت  (.-حُاجه وؤعماله–لى الطالبت اإلااحعتير  )بذٌعت عطىي العتُبي( ومىطىعها )سشذي بً صالح ملحغ ؤلاششاؾ ع  ٌ.17/1/1444جاٍس
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 اإلرشاد على رسائل الدراسات العليا:
  ٌض آ ت.2411-1934َـ/1432-1349ظعىد ؤلاسشاد على خطت بحث الطالبت في اإلااحعتير )وؿاء معلم العـُاوي( ومىطىعها: )ألامير ظلطان بً عبذالعٍض خُت حظاٍس  م( دساظت جاٍس

  م(.2445-1923َـ/1426-1343ؤلاسشاد على خطت بحث الطالب )محمذ حامذ حمُذ العلمي( ومىطىعه: )سبؽ في العصش الععىدي خالٌ الـترة 

 ض الللماوي( ومىطىعها: )العهذ في الذولت ال ا الثالجت(.ؤلاسشاد على الطالبت اإلااحعتير )إًمان عبذالعٍض  ععىدًت خالٌ ؤدواَس

  ت في اإلاسجذ الحشام في العهذ الععىدي  م(.1982 -1924َـ/1442-1343ؤلاسشاد على الطالب في اإلااحعتير )محمذ عبذالشحمً الجىدي( ومىطىعه : )التىظُماث إلداٍس

 :مناقشة رسائل الدراسات العليا

  ٍت مىاكشت سظالت اإلااحعتير للطالب/ ؤحمذ إبشاَُم عبذ خ اإلاىاكشت 1982-1953َـ/ 1442-1373ععيري مىطىعه: )العالكاث العُاظُت الععىدًت بين اإلاملىت العشبُت الععىدًت والىٍى  َـ22/5/1435م ( جاٍس

  تُت خالٌ الـترة  َـ.14/8/1437ألاسبعاء  م(. ًىم2445-1982َـ/1426-1442مىاكشت سظالت اإلااحعتير للطالب/ ظشاج مطش اللشش ي: )العالكاث العُاظُت الععىدي الىٍى

  خ اإلاىاكشت اإلااحعتير للطالب/ ًحيى إبشاَُم مىاكشت سظالت  َـ.25/5/1438حـص ي ومىطىعه: )التطىساث العمشاهُت في البىظىت( جاٍس

 ش مباسن العميري ومىطىعهتمىاكشت سظالت  اإلااحعتير للطالب خ ا/ هٍى ض( جاٍس  َـ.24/5/1438: )عىيزة في عهذ اإلالً عبذالعٍض

  /خ اإلاىاكشت  مشاسي مىاكشت سظالت اإلااحعتير للطالب  َـ.18/1/1438حعين الخالذي ومىطىعه )اللىـزة في العهذ العثماوي( جاٍس

 29/8/1439ٌ اإلااحعتير للطالبت/ مها صالح العىفي ومىطىعها: )الذوس الاكتصادي والعُاس ي للماظىهُت في إطعاؾ الذولت العثماهُت وظلىطها( تمىاكشت سظال 

 اض في عهذ اإلالً ظعىد ( مى  28/8/1439ٌاكشت سظالت الذهتىساٍ للطالب / خالذ ػالب العتُبي ومىطىعها : )النهظت العمشاهُت في الٍش

  ) 1444/ 4/ 13مىاكشت سظالت الذهتىساٍ للطالب / محمذ شامان اإلاطيري ومىطىعها : ) محاؿظت اليامل في العصش الععىدي ٌ 

 7/6/1444ٌلبت / ؤمىه إبشاَُم جىشووي ومىطىعها : ) محاؿظت جشبت في العهذ الععىدي ( مىاكشت سظالت اإلااحعتير للطا 

 
 :الدورات التي مت تقدميها

 خ وهزلً جم جلذًمها مشة ؤخشي في عمادة البح  ث العلمي بجامعت ؤم اللشي.دوسة كىاعذ اإلاعلىماث في البحث العلمي, جم جلذًمها لطالب الذساظاث العلُا في كعم التاٍس
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 :ادلقاالت

 .الىظطُت والاعتذاٌ ههج العُاظت الععىدًت 

 .م ً الطٍش  اإلاعلم شمعت جحترق لُض يء لآلخٍش

 .العالكاث الععىدًت الشوظُت هحى آؿاق ؤوظع وجطلعاث ؤسحب 

 .مشاظم ػعل الىعبت اإلاعظمت في العهذ الععىدي 

 .ؿىق الؼُىم 
ً
 وطني ًيتلل بين اللُم محللا

  اإلايان.وطني إولُل الضمان وؿخش 

 .ت في حظشة ملً اإلاؤسخين  الجىادٍس

 .محمذ بً ظلمان سائذ النهظت الحذًثت 

 .الاعتماد ألاوادًمي في الجامعاث الععىدًت مهمت وطىُت 

 .العالكاث الذولُت ؤلاظالمُت هي الحل للعالم 

 

 :بعض أمساء الدورات التي مت احلصىل عليها

 .دوسة في مهاساث جحلُم اإلاخطىطاث 

  اللُادة الـعالت.دوسة في 

 .دوسة في إداسة اإلاشاعش 

 .دوسة في جحلُل الصخصُت باظتخذام همىرج َيرمان 
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 .دوسة في مذخل إلى جحلُم هصىص التراث 

 .دوسة في مهاساث الصىث وألاللاء 

 .ب اإلاذسبين  دوسة في جذٍس

 .دوسة في اإلاهاساث اإلاتلذمت للمذسبين اإلاماسظين 

 لمي.دوسة في بشمجُاث الىسد في البحث الع 

 .دوسة في الزواء العاطـي في ؤلاداسة واللُادة 

 .دوسة في التـىير ؤلاًجابي وؤلابذاعي 

 .دوسة اللائذ الابتياسي 

  ت اإلاعتىي ألاٌو  .First Englishدوسة في اللؼت ؤلاهجليًز

 ُت في اإلاعتىي اإلاتىظط مً حامعت ل طاهُا.ذدوسة في اللؼت ؤلاهجليًز  ص في بٍش

  ومعالجت الىصىص.دوسة إدخاٌ البُاهاث 

 .دوسة في ؿً احتىاء اإلاشىالث 

 .دوسة في التطبُلاث الزَىُت للمهاساث الذساظُت 

 .دوسة في هىاؿز الحُاة ؤلاًجابُت 

 .دوسة مً هُمُاء الذماغ إلى ؤلابذاع 

 .دوسة في مهاساث الىجاح 

 .دوسة في ؤظالُب البحث العلمي باظتخذام ؤلاهترهت 

  ب.دوسة في جحلُم حىدة الحُاة للطال 
 


