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 أ.د. إسماعيل بن محمد بن عبد الله البشري :                مـــــــــــاالس

 م71/1/1597الموافق  هـ1/7/1771 -أبها  :                 الد ـــــــالمي

 و المعاصر. أستاذ في التاريخ الحديث :تخصص العام             ال

 تاريخ المملكة العربية السعودية. :التخصص الدقيق           

 

   العلمية: الدرجات
 

 امع اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام بجامعة االجتماعية العلوم كلية من التاريخ في بكالوريوس    
 م. 1575/  هـ1755

 م. 1597/  هـ1047 عام األزهر جامعة والمعاصر من الحديث التاريخ في الماجستير 

 درهم جامعة منو المعاصر  الحديث التاريخ في الدكتوراه -Durham-هـ1049 عام بريطانيا  /
 م. 1599

 
 

 الوظيفية: المعلومات
 

 هـ 5/0/1441 - هـ 14/0/1077 الجوف جامعة مدير . 

 هـ9\0\10775 - هـ1074\7\7 الشورى مجلس عضو . 

 - م4449 – م4447/  هـ1045 - هـ 1040   الشارقة جامعة مدير . 
 السعودية( العربية المملكة حكومة قبل من )إعارة

 م4444 – م1555/  هـ1047 – 1044 خالد الملك جامعة وكيل . 

 اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام بجامعة االجتماعية والعلوم العربية اللغة كلية عميد-
 م.1559 – 1554/  هـ1019 – 1014    ابها

 اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام بجامعة االجتماعية موالعلو العربية اللغة كلية وكيل –
 . م1554 – 1554/  هـ1014 – هـ1014 ابها

 1041 ابها- اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة فرع – والمالية اإلدارية الشؤون مدير – 
 . م1597 – 1591/  هـ1047

 هـ1041 – 1755 بأبها اإلسالميةالمكتبة المركزية لفرع جامعة االمام محمد بن سعود  أمين  /
 م. 1591 – 1575

 
 
 
 
 



 Prof. Ismail M. Albishri                                   ريإسماعيل بن محمد البشأ.د.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 
 

 
 : األكاديمي الترقي

 

 م1555/  هـ1015 أستاذ . 

 م1555 – 1559/  هـ1015 -  1010 مشارك أستاذ . 

 م1559 – 1599/  هـ1010 – 1049 مساعد أستاذ . 

 م1599 -1597/  هـ1049 -1047 محاضر . 
 

  
 

 رةالخبـ مجـاالت
 
 

 هـ:٩١٩١-هـ٩٩١١ اإلسالمية سعود بن محمد األمام جامعة أوالً:
 

 للمكتبة مدير أول وكان بأبها، اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة فرع تأسيس في شارك       
 . مسيرتها في الخطوات األولى ووضع , وتنظيمها , تأسيسها شارك في  يثح بها المركزية

 عالفر تنظيم في وشارك , تأسيسه عند الجامعة فرع بإدارة والمالية اإلدارية للشؤون مدير أول      
 هـ.١٠٤٠-هـ١٠٤١ . سنوات ثالث ولمدة وماليا   إداريا  

  هـ 1014هـ 1014اللغة العربية والعلوم االجتماعية  كليةوكيل 

  هـ1019-هـ 1014 والعلوم االجتماعيةعميد كلية اللغة العربية 

 اإلمام ةجامع بفرع والتشغيل والصيانة التغذية عقود بإبرام المتعلقة اللجان من العديد في شارك     
 سابقا . بأبها

 وأجرى السعودية، العربية المملكة خارج من التدريس هيئة أعضاء مع التعاقد لجان في شارك     
  االسالمية. سعود بن محمد إلماما جامعة كليات في للعمل معهم الشخصية المقابالت

 
 :هـ٩١٤٩-هـ٩١٩١ خالد الملك جامعة ثانيا:

 

 تأسيسها. في وشارك سنوات ثالث ولمدة للجامعة  وكيل أول 

  المعتبرة. األكاديمية األصول فقو األمانة تنظيم على أشرفو الجامعة لمجلس أميناول 

  الجامعي، واألمن والسالمة والخدمات، والصيانة التشغيل داراتاأشرف على تأسيس  
 المعتمدة. واألنظمة اللوائح وفق بها العمل وتطوير بتنظيم وقام والمتابعة، العامة، والعالقات
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 خالل من يرهاتطوو بها، الخاصة النظم ووضع المكتبات، شؤون عمادة تأسيس على أشرف       
  .والطالب الباحثين ةلتسهيل مهم إليها اإللكترونية الخدمات وإدخال المركزية للجامعة، ةالمكتب

 

 للبرامج األولى اللبنات ووضع المستمر، والتعليم المجتمع خدمة عمادة تأسيس على أشرف           
الخاص  القطاع مع العقودن م عدد إبرام وتم المجتمع، خدمة في الجامعة بها تقوم التي والدورات

  مع خطط يتواكب وبما الجامعة لوائح إطار في التأهيل وبرامج التدريب دورات لعقد
 السعودية. العربية المملكة في التنمية          

 الشبكي للربط تصور أول ووضع بالجامعة، اآللي الحاسب تأسيس إدارة على أشرف  
 والمالية. اإلدارية المجاالت في اآللي الحاسب وإدخال المختلفة، الجامعة لكليات

 على وأشرف – والفني اإلداري هيكله واستكمال بالجامعة اإلعالمي المركز تأسيس على أشرف     
 الجامعة(. )آفاق بعنوان للجامعة صحيفة أول إصدار

 خالد. الملك جامعة شعار اختيار لجنة ترأس 

 والترقيات. الوظيفية للمسابقات الجامعة في لجنة أول رأس 

 امعةج في للكليات األولى األكاديمية الخطة وضعت التي والمناهج الخطط لجنة عضوية في شارك 
 خالد. الملك

 الجامعة. بها تقوم التي الكتاب لمعارض التنظيمية اللجان رأس 

 السنوية. معاليه إجازة فترة خالل بالنيابة الجامعة مدير بعمل قام 

 وكذلك , للجامعة التصميمي المرجع وضع على وأشرف معيةالجا المدينة مشروع هيئة رأس        
 المتقدمة االستشارية المكاتب وتأهيل , الجامعة لموقع لمساحيةا الرفوعات أعمال
  معهد مع األولية بالدراسات الخاصة العقود ووقع , الجامعية المدينة تصميم لمسابقة
 الله. عبد الملك
 والخارجية. الداخلية والندوات المؤتمرات من العديد في الجامعة مثل

 خالد. الملك امعةجل ممثال   العالي التعليم وزارة اتعقده التي االجتماعات من العديد في الجامعة مثل 
 

 م:3002-3002 الشارقة جامعة ثالثاً:
 

/  1 / 44 بتاريخ 4551/  ب / 7 رقم السامية الملكية الموافقة على بناء الشارقة جامعة إلى أعير
 -: يلي ما تمإنجاز اإلعارة فترة وأثناء , م1/7/4447 في للجامعة مديرا   عمله وباشر , هـ1040

  
 األكاديمية: الجوانب أوالً:

 

 األكاديمي االعتراف على الكلية وحصلت , م4440 سبتمبر في الطب كلية وافتتاح تأسيس . 

 األكاديمي االعتراف على الكلية وحصلت , م4440 سبتمبر في األسنان طب كلية وافتتاح تأسيس 
. 

 األكاديمي االعتراف على الكلية وحصلت , م4440 سبتمبر في الصيدلة كلية تأسيس . 
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 الشارقة , المليحة , ورفكانخ : التالية المدن في , م4449 سبتمبر في المجتمع كلية تأسيس ,         
 األكاديمي. االعتراف على الكلية وحصلت . ,كلباء الحصن ادب

 الماجستير برامج وجميع , م4441 سبتمبر في العلمي والبحث العليا الدراسات كلية تأسيس        
 .أكاديميا   بها معترف

 م4447 سبتمبر في وافتتاحه خورفكان مدينة في الجامعة فرع تأسيس . 

 وما , يةالكهربائ الهندسة وماجستير , القانون كلية في العام والقانون الخاص القانون ماجستير فتح
 . االتصال كلية في االتصال وماجستير , الهندسة كلية في الحاسوب هندسة جستير

 سةالهند قسم , الصناعية الهندسة قسم : مثل المختلفة لكلياتا في جديدة أكاديمية أقسام فتح           
 , متعددةال الوسائط تصميم , الداخلي التصميم ) التصاميم قسم , المرئي االتصال قسم , المعمارية
  الرياضيات قسم , الكيمياء قسم ( , واألنسجة المالبس تصميم , والمجوهرات الحلي تصميم

 . التربية دبلوم , الطبية األحياء علوم قسم , العالجية التغذية قسم , الفيزياء قسم ,

 م4440 أكتوبر . المؤسسية البحوث وحدة تأسيس . 

 م4447 يناير . والتعلم التعليم في التميز مركز تأسيس . 

 م4440.  المجتمع وخدمة المستمر التعليم مركز تأسيس , 

 م4441 سبتمبر . المساندة األكاديمية الخدمات عمادة تأسيس . 

 م4441 سبتمبر . للجامعة واإلداري األكاديمي الهيكل تطوير . 

 المحكمة العلمية الشارقة جامعة مجلة إصدار : 
 والقانونية الشرعية للعلوم الشارقة جامعة مجلة . 
 واالجتماعية اإلنسانية للعلوم الشارقة جامعة مجلة . 
 والتطبيقية البحتة للعلوم الشارقة جامعة مجلة . 

 مةالمحك العلمية المجالت دليل وإصدار , األمناء مجلس من واعتماده العلمية الترقيات نظام تطوير 
 . للترقية   والمقبولة

 واعتمادها الجامعة في للمشتريات الئحة أول وضع . 

 الجامعة في الميدانية والبحوث لالستشارات الئحة أول وضع . 

 الوظيفي والتوجيه الطلبة لتدريب الئحة أول وضع . 

 واعتمادها العلمي البحث لسياسات الئحة أول وضع . 

 الجامعة في االختراعات لبراءة الئحة أول وضع . 
 

 مثل مشهورة عالمية جامعات مع األكاديمية االتفاقيات من العديد عقد : 
 موناش جامعة مع الطب كلية لتأسيس تعاون اتفاقية (Monash) .بأستراليا 
 آدليد جامعة مع األسنان طب كلية لتأسيس تعاون اتفاقية (Adelaide) .بأستراليا 
 موناش جامعة مع الصيدلة كلية لتأسيس تعاون اتفاقية  (Monash) باستراليا . 
 أريزونا جامعة مع والبيئة والتغذية الزراعة كلية لتأسيس تعاون اتفاقية (Arizona)         

 بأمريكا.
 جامعات مع أخرى تعاون اتفاقية (Durham) و  (Paris 7 Paris Diderot 

University.) 
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 و والشركات الحكومية والوزارات اإلدارات عشرات مع تفاهم ومذكرات اتفاقيات توقيع   
الحكومة  مع العالقة أواصر لتوطيد المتحدة العربية اإلمارات دولة في المؤسسات

 الخاص.  عوالقطا

 مثل: للتقييم الحديثة المفاهيم وتطبيق التدريس هيئة أعضاء تقييم ءاتإجرا تطوير 
 التدريس. هيئة لعضو السنوية الخطة Annual plan. 
 الدراسية. القاعات في األقران تقييم Peer evaluation. 
 السنوية. واألكاديمية البحثية اإلنجازات ملف Annual Academic Profile. 

 عام كل عالمية وندوات مؤتمرات خمسة إلى أربعة بواقع الدولية راتالمؤتم من العديد إستضافة. 

 التدريس. هيئة ألعضاء األكاديمي األداء جائزة تأسيس 

 ونظام , اإلنذارات ونظام , اإلنجليزية اللغة بمركز الخاصة واإلجراءات األنظمة من العديد تطوير 
  العليا الدراسات ولوائح ونظم , والندوات المؤتمرات في المشاركة ونظام , والتسجيل القبول
 العلمي. والبحث

  
 : والفنية اإلدارية الجوانب ثانياً:

 
 التالي: النحو على الحاسوب لخدمات التحتية البنية تطوير

 بانر نظام إدخال (Banner) الجامعي والحرم للطالب واإلدارية األكاديمية المعلومات إلدارة     
 للجامعات. العالمية األنظمة أفضل من وهو عليه، العاملين وتدريب

 بورد   بالك نظام إدخال (Black Board)  هيئة  أعضاء وتدريب األكاديمية لالستخدامات
 . استخدامه  هيئة التدريس على

 والصيدلة. األسنان وطب الطب كليات يالئم بما راتوالمختب المعامل تطوير 

 ذكية كقاعات الجامعة قاعات من %94 من أكثر تجهيز (Smart class rooms.) 

 العالمية. المواصفات أحدث وفق الطبي المجمع في الطب كليات مكتبة تأسيس 

 سعة الجامعي األسنان ومستشفى , سرير 494 سعة الجامعي للمستشفى التخطيط في المشاركة    
 . متخصصة أسنان عيادة وثالثين , كرسي144

 مباني مثل االستالم وحتى واإلشراف التصميم فترة خالل المباني من العديد على اإلشراف         
  الطالب وإسكان الطبية الكليات مجمع في البحوث ومركز الجميلة الفنون كلية استوديوهات

  وطالبات( )طالب الطالبي الترفيهي والمركز الجامعة نةوحضا الطالباتو
 التدريس. هيئة أعضاء ومساكن

 لبشك وتصدر , الكلية وطالبات طالب لتدريب االتصال كلية من االتصال صحيفة اولإصدار       
 . الكلية عن منتظم

 شركة مع بعقد المركزية اإلدارات تطوير  (Ernest and Young. ) 

 مرحلة إلى بالجامعة الوصول (Break Even) ( ثم مرحلة الربح(profit كان أن بعد  
 العمل الستالمه األولى السنة في درهم مليون ثالثين حوالي إلى يصل لميزانيتها الحكومي الدعم

 بالجامعة.

 للموظفين. المتميز اإلداري األداء جائزة تأسيس 
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 منح على الجامعة وحصولواعتماده،  بها الخاص النظام ووضع للجامعة المانحين هيئة تأسيس    
 .األول العام خالل ريال مليون٢٢ من بأكثر األعمال لرجا من

 
 
 

  هـ:٩١٩٩-هـ٩١٩١ الشورى مجلسرابعاً: 
 

 لدورته الخامسة. الشورى مجلس عضو  
 عامين. لمدة المجلس في التعليمية اللجنة عضو 
 عام لمدة المجلس في واإلعالمية الثقافية اللجنة عضو. 
 آسيا. وسط لدول البرلمانية اللجنة عضو 
 هـ١٠١١ العشرين دولبرلمانات  رؤساء اجتماع تنظيميةال اللجنة رئيس 
 لساميا األمر صدور بعد المجلس لعضوات والتنظيمية اإلدارية بالترتيبات الخاصة اللجنة عضو 

 المجلس. في المرأة مشاركةب
  

 :هـ٩١١٩-هـ٩١٩٩ الجوف خامساً: جامعة

 

   والتنظيم: والحوكمة التشريعات مجال في 
 

 الشامل والمالي اإلداري الهيكل تتضمن للجامعة شاملة إدارية بهيكلة القيام على اإلشراف      
 مجلد. 17 في وصدر الوظيفي والوصف واإلجراءات الصالحيات و )االختصاصات

 سام  واألق الكليات جميع في المعلومات لتقنية الشامل المشروع تشغيلو إنشاء على اإلشراف
  حصلت .كاملة سحابية وحوسبة وموثوقة سريعة سلكية وال سلكية بشبكة والفروع اإلدارية
 م. ٢٤١٢ عام اإللكترونية الخدمة لمؤشر المتميزة الفئة درجة على الجامعة بموجبها

 جديدة. وأقسام كليات وافتتاح أكاديميا   الجامعة هيكلة على األشراف 

 لها. التنفيذية الخطة وكذلك للجامعة استراتيجية خطة أول إعداد 

 لها. التنفيذية والقواعد التنظيمية اللوائح من العديد وضع على األشراف 

 الحكومي اإللكترونية التعامالت نظام وتشغيل شاءان. 
 

 األكاديمي التطوير مجال في: 
 

 الجديدة واألقسام الكليات من عدد افتتاح. 

  المكتبات وعمادة التعليم  وعمادة العليا الدراسات وعمادة العلمي البحث عمادة تأسيس
 القريات. طبرجل، سكاكا، في البنات كلياتفي  لكل مجمع وعمادة المستمر،

 وكالة  التعليمية، الشؤونوكالة  جودة،وال التطويرت الجامعة: وكالة وكاال تأسيس
 الطالبات. شؤون
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 االبتكار ومركز العلمي، النشر ومركز االستشارية، والدراسات البحوث معهد تأسيس 
 إلخ. المستدامة الطاقة ومركز الزيتون أبحاث ومركز المهارات، تنمية ومركز األعمال، دةوريا 

 ترونيةاإللك المكتبة في واالشتراك والمراجع الكتب آالفب وتزويدها المركزية ةالمكتب تأسيس   
 .السعودية

 والطالبات. للطالب الصحية الخدمات مراكز تأسيس 

  بالجامعة. التميز جوائز تأسيس 

 العلوم األساسية، )العلوم متخصصة مجاالت ثالثة في محكمة علمية مجالت ثالث إصدار    
 واإلنسانية(. االجتماعية العلوم الطبية،

  الجامعة. في المركزي المختبر إنشاء 

 األسنان. الطب لكلية عيادة ١٤٤ من أكثر تأسيس 

 االمراء. الملكي السمو اصحاب من عدد من ممولة علمية كراسي ةتدشين ثالث  

 لمية.والعا المحلية الجامعات مع واالتفاقيات التفاهم مذكرات من العديد توقيع 

 وفق المتقدمة العالم دول إلى العليا الدرجات على للحصول والخريجات الخريجين مئات ابتعاث 
 السعودية. الجامعة خطة

 التخصصات جميع في ماجستير برنامج ٢٠ من أكثر افتتاح. 

 األكاديمي  دحصلت الجامعة على االعتماد األكاديمي الشامل من المركز الوطني لالعتما 
 
 

 الجامعية: والمدينة المشاريع  
 

 هـ:١٠١٠/ هـ١٠١١ عامي خالل منها االنتهاء تم التي العاجلة المباني 
 المؤقت الجامعة إدارة مبنى.  
 المؤقت. المركزية المكتبة مبنى 
 سكاكافي  البنات كليات مجمع. 
  طبرجل. في البنات كليات مجمع 
 لقريات.في ا البنات كليات مجمع    
 ريال( مليون ٠٥٤ تجاوزت )بتكلفة 

 
 

 الجامعية: المدينة  
 

 كامل. بشكل التحتية البنية من االنتهاء تم 
 يلي: كما كامل بشكل والتشغيل واالستالم االنتهاء تم 

 والمراكز. اتدالعما مبنى 
 شقة( 745عمارة بها  10فيال, 144)التدريس  هيئة أعضاء إسكان 
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 إليها. الطالب وانتقال كليات خمس مباني  
 وطالبات طالب االجتماعية والخدمات المركزية المطاعم مباني  
 المدني الدفاع مبنى  
 شخص. آالف لعشرة ويتسع الرياضي داالستا 
 مقعد. ٠٤٤ المتوسطة االحتفاالت قاعة 
 والمناسبات. للمعارض األغراض متعددة القاعة  
 كليات. ٢ لعدد جزئيال والتشغيل ألولىا المرحلة من االنتهاء تم 
 كليات من وعدد سرير ٠٤٤ الجامعي للمستشفى % ١٤/٥٤ بين ما في واالنتهاء التوسعة   

 .البنات
 
 وطبرجل: القريات 

 
 بالقريات. واآلداب العلوم كلية مبنى من االنتهاء 
 القريات. في المجتمع كلية لمبنى األولى المرحلة من االنتهاء 
 بطبرجل. واآلداب العلوم كلية مبنى من االنتهاء 

 
 
 

    امعظمه افتتاح وتم ريال مليارات ةأربع تجاوز المشاريع هذه على صرفه تم ما انه أن بالذكر والجدير
 هـ.١٠١٠ عام الجوف لمنطقة الشريفين الحرمين   خادم زيارة خالل 
سواء المركز او الفروع  مستأجرة مباني بال الجوف جامعة عن اإلعالن تم 
 هـ.١٠٠١ األول ربيع شهر في

 
  العضويات:

 
 

 األدبي. أبها نادي عن الصادرة ( بيادر ) مجلة تحرير هيئة عضو 

 سعودية.ال التاريخية الجمعية عن الصادرة ( التاريخية البحوث ) لسلسلة االستشارية الهيئة عضو 

 السعودية. التاريخية الجمعية عضو 

 الخليجي. التعاون مجلس بدول واآلثار التاريخ جمعية عضو 

 العرب. المؤرخين اتحاد  رئيس نائب 

 السعودية. ( الوطن ) لجريدة مؤسس عضو 

 للثقافة. أبها جائزة عضو 

  م, 1047/4447 وحتى م1557هـ/1017 امع من العالي للتعليم أبها جائزة عام أميناول
 احب الجائزة األمير خالد الفيصل.ووضع اول الئحة للجائزة تحت اشراف ص

 األدبي. أبها نادي عضو 
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 اإلسالمي. العالم جامعات التحاد التنفيذي المجلس عضو 

 اإلسالمي. العالم جامعات التحاد الثالث العام المؤتمر رئيس 

 العالم في اإلدارية العلوم في دكتوراه أطروحة ألفضل الشارقة جائزة مجلس عضو     
 العربي.

 بالشارقة. العربية للغة التربوي للمركز مؤسس عضو 

 بالقاهرة. العربية للغة التاريخي المعجم إدارة مجلس عضو 

 الجوف. منطقة مجلس عضو 

  عسير. منطقة أهالي لجنةعضو 

  ن الكريم بمنطقة عسير.لتحفيظ القرآعضو الجمعية الخيرية 

 .نائب رئيس مكتب هيئة اإلغاثة اإلسالمية بمنطقة عسير 

 نائبا   بالعمل الجوف منطقة أمير الملكي السمو صاحب من كلف 
 الجوف. منطقة شباب مجلس في له

 سامية ةبموافق (ىالملغ ) العالي التعليم مجلس ملبع القائمة المؤقته العليا اللجنة عضو . 

 العربية المملكة تاريخ لدراسات العزيز عبد الملك )كرسي العلمية الهيئة عضو          
 اإلسالمية. سعود بن محمد األمام جامعة في السعودية(

 وحضارتها العربية الجزيرة تاريخ لدراسات سلمان الملك مركز إدارة مجلس عضو    
 سعود. الملك بجامعة

 العزيز. عبد الملك بدارة السعودية العربية المملكة أعالم لجنة عضو 

 والتقويم. للقياس الوطنية الهيئة إدارة مجلس عضو 

 العالمية. فيصل الملك جائزة هيئة وعض 

 بدأت رئاسته وأثناء م(1591هـ/1041) بريطانيا في السعوديين الطالب أندية رئيس   
 الطالبية لألندية تابعة بريطانيا في المبتعثين أبناء تعليم مدارس إلنشاء تجربة أول

 ندنبل السعودية الثقافية الملحقية و وزارة المعارف في حينه مع وبالتنسيق
 اليوم. إلى قائمة والزالت

 بلندن. الطالبية األندية إدارة عن الصادرة الطالب مجلة على العام المشرف 
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  والنشاط العلمي: والندوات المؤتمرات
 

 السعودية العربية المملكة داخل والندوات المؤتمرات عشرات في وشارك وأشرف رأس              
 وخارجها. المتحدة العربيةاإلمارات و

 تخصصه. مجال في والدكتوراه الماجستير رسائل من العديد مناقشة في شارك 

 وخارجها. المملكة داخل العلمي البحث وحلقات العلمية اللقاءات عشرات في شارك 

 البحوث لبعض إضافة وأستاذ مشارك أستاذ درجة إلى للترقيات المقدمة األعمال من العديد حكم   
 للنشر. المقدمة والكتب

 مجالتوال الصحف من عديدال في وكتب واإلذاعية التلفازية والندوات الحلقات من العديد في شارك 
 .مختلفة قضايا لحو

 .شارك في اعمال تطوعية وإنسانية داخل المملكة وخارجها في مجاالت التعليم واالعمال الخيرية 
 
 
 

 التقدير: وشهادات الجوائز
 
 

 هـ1047 عام العالي للتعليم أبها جائزة . 

  هـ 1041جائزة اندية الطالب السعوديين في بريطانيا 

 هـ. .1019 عام للثقافة أبها جائزة 

 هـ1049 العربية اللغة لحماية العربية الجامعة جائزة . 

 هـ. .1045 الرواد للمؤرخين العرب المؤرخين اتحاد درع 

 عسير منطقة أمير عبدالعزيز بن الفيصل خالد األمير/ الملكي السمو صاحب من تقدير شهادة      
 العزيز. عبد الملك عهد في عسير عن ماجستير رسالة أول إعداد بمناسبة

 بأبها. األدبي النادي من براءة شهادة 

 فترة خالل الشارقة عةبجام التطوير في لجهوده تقديرا   الشارقة حكومة من الذهبي الشارقة مفتاح    
 . م4449-4447    إعارته

 لدراسات وبحوث تاريخ  سعود آل العزيز عبد بن سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم جائزة
 هـ1071الجزيرة العربية 

 الحكومية الجهات من وعدد السعودية الجامعات من التكريمية والدروع التقدير شهادات من عدد    
 وخارجها. المملكة داخل
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 األعمال العلمية المنشورة : 

 الناشر تاريخ  النشر نوعه العنوان م

 كتاب حدائق الزهر في ذكر األشياخ أعيان الدهر 1

هـ 1017
 م1554/

 دار هجر بالقاهرة

هـ / 1044
 م4441

 مكتبة العبيكان

 كتاب حملة خليل باشا على إمارة ) أبو عريش ( 4

هـ 1011
 م1559/

 هجر بالقاهرةدار 

هـ / 1044
 م4441

 مكتبة العبيكان

7 
 السياسة العثمانية تجاه إمارة ) أبو عريش ( 

 والسواحل اليمنية
 كتاب

هـ 1017
 م1551/

 دار هجر بالقاهرة

0 
 الحملة العثمانية على إمارة ) أبو عريش ( 

 والسواحل اليمنية
 كتاب

هـ 1019
 م1557/

 دار هجر بالقاهرة

9 
بتراجم علماء القرن الثالث  عقود الدرر

 عشر
  )مجلدان (

تحقيق 
 ودراسة

 م1557هـ/1019
دارهجر بالقاهرة , ومكتبة 

 الجامعة بالشارقة

1 
مالمح من تطور األوضاع االجتماعية في 

 عسير في عهد الملك عبدالعزيز
 مجلة الدرعية م1559هـ 1015 بحث

7 
التطور اإلداري في عسير في عهد الملك 

 عبد العزيز
 بحث

هـ 1015
 م1559/

األمانة العامة لمؤتمر مرور 
 مائة عام على تأسيس المملكة

9 
 إمارة أبو عريش

 هـ1779-1759
 بحث

هـ 1041
 م4444/

 مجلة الدرعية

5 
إمارة ) أبو عريش ( فترة الحكم المصري 

 وإعالن التبعية العثمانية
 كتاب

هـ 1044
 م4441/

 مكتبة العبيكان

14 
في ذكر أعيان  الديباج الخسرواني

 المخالف 
 السليماني 

تحقيق 
 ودراسة

هـ 1049
 م4449/

 دارة الملك عبدالعزيز

 جامعة الملك سعود هـ 1074 كتاب موقف الملك عبد العزيز من الدروز 11

12 
التعليم و رهان المستقبل في فكر الملك 

 سلمان بن عبد العزيز
 لم ينشر - بحث

 

 للنشر.وهناك عدد من البحوث والدراسات الجاهزة  


