((سيرة ذاتية))
ـ د .أحمد بن يحيى آل فائع .
المؤهالت العلمية والعملية :
ً
أ تم درا سته الجامع ية في ق سم ال تاريخ بجام عة الم لك سعود في الر ياض محق قا المرت بة
ـ
األولى على زمالئه في العام الدراسي 4141-4141هـ .
حصل على الماجستير من كلية اآلداب في جامعة الملك سعود عن أطروح ته المو سومة
ـ
بـ ( دور آل المتحمي في مد نفوذ الدولة السعودية األولى في عسير وما جاورها  4141ـ
4111هـ  4011/ـ 4040م ).
ح صل ع لى در جة ا لدكتوراه في تاريخ الممل كة العرب ية ال سعودية ال حديث  .من ق سم
ـ
التاريخ بكلية اآلداب جامعة الملك سعود بالرياض عن أطروحته الموسومة  :بـ
( العالقة بين الم لك ع بدالعزيز والم لك الح سين بن ع لي و ضم الح جاز ) و قد ُر شحت
لنيل منحة األمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ الجزيرة العرب ية ـ فرع الر سائل
الجامعية سنة 4111هـ .
البحوث والمؤلفات:
ـ
أولً -البحوث :
  :نجران في عهد الدو لة ال سعودية األو لى 4411ـ  4111هـ 4111/ـ 4040م  -درا سةفي األوضاع السياسية والعسكرية  ,بحث منشور في مج لة دارة الم لك ع بدالعزيز ,ع ,1
س ,11شوال 4111هـ .
  :تقرير الشريف محمد بن عون إلى محمد علي باشا عن حمل ته ع لى ع سير أوا خر سنة4114-4111هـ4011 -11/م  -دراسة وتعليق  ,بحث مقبول للنشر في مج لة جام عة أم
القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية .
 :كتاب نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود للشيخ العالمة عبدالرحمن البهكلي مصدرًامن م صادر تاريخ ع سير في ع هد الدو لة ال سعودية األو لى  4111-4141هـ-4011/
4040م  ,بحث منشور في السجل العلمي للقاء الجمعية التاريخية السعودية بعنوان تاريخ
عسير وحضارتها عبر العصور  ,منشورات الجمعية التاريخية السعودية  ,طبع على نفقة
كرسي الملك خالد للبحث العلمي 4114 ,هـ1141 /م.
  :جهــود الملــك ســعود بــن عبــدالعزيز العســكرية فــي توحيــد المملكــة العربيــة الســعودية4111-4111هـ4111 -4141/م  ,نشر ضمن بحوث الندوة العلمية لتاريخ الملك سعود
بن عبد العزيز ,ج  ,1دارة الملك عبدالعزيز 4111 ,هـ .
  :موقف الملك عبدالعزيز من أزمة ال غذاء في م كة سنة  11ـ  4111هـ4111 - 11/م ,سلســلة محكمــة تصــدر عــن كرســي الملــك ســلمان بــن عبــدالعزيز للدراســات التاريخيــة
والحضارية للجزيرة العربية  ,جامعة الملك سعود  ,الرياض .
  :حملة أمير مكة الشريف الحسين بن علي على عسير سنة 4111هـ4144/م  ,تحتاإلعداد .

ثانيًا –الكتب:  :دور آل المتح مي في مد ن فوذ الدو لة ال سعودية األو لى في ع سير و ما جاور ها 4111-4141هـ

4040-4011/م  ,رســالة ماجســتير منشــورة  ,ط ,4مطــابع الحميضــي  ,الريــاض,
4111هـ1111/م.
:العالقة بين الملك عبدالعزيز آل سعود والملك الحسين بن ع لي و ضم الح جاز -41104111هـ4111 -4141/م  ,منشورات دارة الملك عبدالعزيز 4111,هـ1141/م .
 العضويات والمشاركات:عضو المجلس العلمي .
ً
عضو مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز (سابقا).
ً
عضو مجلس اإلدارة  -المسؤول المالي بنادي أبها األدبي (سابقا).
ـ عضو الجمعية التاريخية السعودية.
عضو جمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
عضو جمعية اتحاد المؤرخين العرب في القاهرة .
ـ عضو اللجنة العلميّة الدائمة لكرسي الملك خالد في الجامعة .
ـ عضو نادي المصيف الرياضي .
ـ شارك في محاضرات وأمسيات داخل الجامعة وخارجها .
ـ شارك في تحكيم جائزة أبها للتعليم الجامعي .
شارك مع دارة الملك ع بدالعزيز في م شروع توث يق الم صادر التاريخ ية في منط قة ع سير
ـ
سنة 4111هـ .
التاريخ الوظيفي -:
أستاذ مشارك بقسم التاريخ في كلية العلوم اإلنسانية 4111/44/11هـ. أستاذ مساعد بقسم التاريخ في كلية العلوم اإلنسانية 4111/1/44هـ . محاضر بقسم العلوم الجتماعية في كلية المعلمين بأبها 4141/44/11هـ . معيد بقسم العلوم الجتماعية في كلية المعلمين بأبها بتاريخ 4141/1/4هـ .المناصب اإلدارية :
 عميد الدراسات العليا 4111/1/4هـ . المشرف على كرسي الملك خالد للبحث العلمي 4111/41/4هـ... وكيل كلية العلوم اإلنسانية في الفترة من 4111/0/4هـ 4111/1/11 -هـ . رئيس قسم التاريخ بكلية العلوم اإلنسانية في الفترة من 4114 /1/11هـ 4111/1/11 -هـ . ر ئيس قسـم العلـوم الجتماعيـة بكل ية المعلمـين فـي الفتـرة من4111 /41/41هــ -إلـى نهايـة4114/4/41هـ .
المنح والجوائـــز:
 جائزة الملك عبدالعزيز للكتاب فرع الكتب المتعلقة بتاريخ الملك عبدالعزيز سنة 4111هـ . منحة وجائزة األمير سلمان بن ع بدالعزيز آل سعود لدرا سات تاريخ الجز يرة العرب ية  -فرعالرسائل الجامعية لعام 4111هـ 1111/م (.دارة الملك عبدالعزيز).
 من حة األم ير سلمان بن ع بدالعزيز لدرا سات تاريخ الجز يرة العرب ية لدعم الب حوث العلم ية4111هـ1141 /م (.دارة الملك عبدالعزيز).
المؤتمرات والنــدوات : حضور مؤتمر ( اليمن في العهد العثماني األول (4111 -4141م) والذي نظمه نادي ال تاريخاإل سالمي بترك يا ,ومر كز الدرا سات العثمان ية بجام عة ت عز باليمن  ,ورعا ية مؤس سة ال تاريخ
التركي بجامعة أوشاك في الفترة من 4111/1/14هـ  41/مارس 1141م إلى4111/1/11هـ/
 41مارس 1141م.
 -حضور المؤتمر العالمي عن الدور العماني في وحدة األمة بجامعة كوال لمبور  ,بدولة ماليزيا

خالل الفترة من (41 11 / 1 /40هـ) إلى (4111/ 1 /11هـ) الـ مـوافق من (41 / 1 / 40
11م) إلى (1141 / 1 / 11م) .
 -حضور الملتقى العلمي ال خامس ع شر لجمع ية ال تاريخ وآ ثار بدول مج لس الت عاون الخلي جيالذي أقيم في مدينة الكويت  ,أبريل 1141م .
 -ح ضور الملت قى العل مي الرا بع ع شر لجمع ية ال تاريخ وآ ثار بدول مج لس الت عاون الخلي جيالذي أقيم في مدينة الدوحة  ,أبريل 1141م .
 الم شاركة بب حث بع نوان ( ز يارة الم لك خا لد بن ع بدالعزيز ألمري كا  4110هـ4110/م) فيمؤتمر العلوم اإلنسانية  ,والذي نظمته جامعة جنوب ولية يوتا  ,في مدينة سيدرا بول ية يو تا
 ,في الول يات المت حدة األمريك ية  ,في الف ترة من  4111 - 0 / 40 - 41هـ / 11 - 11 /
يونيو .1141 /
 حضور الملتقى العلمي الثالث عشر لجمعية التاريخ وآثار بدول مجلس التعاون الخليجي ا لذيأقيم في مدينة مسقط بسلطنة ُعمان في الفترة من 4111/ 1 / 1هـ إلى 4111 / 1 / 1هـ .
 المشـــاركة فـــي النـــدوة العلميـــة الدوليـــة لتـــاريخ الملـــك ســـعود بـــن عبـــد العزيـــز آل ســـعود4111هـ1111/م.
ُ
 المشاركة في اللقاء العلمي للجمعية التاريخية السعودية الذي أقيم في أبها سنة  4111هـ  ,ت حتعنوان  -تاريخ عسير وحضارتها ع بر الع صور  ,بب حث بع نوان  (:ك تاب ن فح ال عود في سيرة
دولة الشريف حمود للشيخ العالمة عبدالرحمن البهكلي مصدرًا من مصادر تاريخ عسير في ع هد
الدولة السعودية األولى 4111-4141هـ4040 -4011/م ) .
 الندوة العلمية لتاريخ الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود  -ع ضو اللج نة العلم ية لكر سي الم لكخالد ,وعضو اللجنة المنظمة للندوة في الجامعة ( 4111هـ) .
– الجمعيات العلمية -:
 عضو مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز بالرياض (سابقًا) .ـ عضو الجمعية التاريخية السعودية .
 عضو جمعية اتحاد المؤرخين العرب (القاهرة) . عضو الجمعية التاريخية السعودية فرع منطقة عسير .عضو جمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي .
– اللجــــــــــــان :
 اللجنة الدائمة للعالقات األكاديمة والبحث العلمي 4111 -11هـ. عضو اللجنة العلميّة الدائمة لكرسي الملك خالد في الجامعة . عضو لجنة الشؤون الطالبية بكلية العلوم اإلنسانية ( رئيس اللجنة) . عضو لجنة الجداول الختبارات بكلية العلوم اإلنسانية ( رئيس اللجنة) . عضو المجلس الطالبي بكلية العلوم اإلنسانية ( نائب الرئيس) . عضو مركز البحوث بكلية العلوم اإلنسانية 4114-4111هـ . عضو اللجنة الفرعية للجودة بكلية العلوم اإلنسانية 4111-4114هـ . عضو لجنة األعذار بكلية المعلمين 4111هـ4114 /هـ . المجالــــــــــــس : عضو المجلس العلمي. عضو مجلس الكراسي العلمية 4111 -4111هـ . عضو مجلس قسم التاريخ بكلية العلوم اإلنسانية . عضو مجلس كلية العلوم اإلنسانية(سابقًا) . عضو المجلس الطالبي بكلية العلوم اإلنسانية ( نائب الرئيس  -سابقًا) . -خدمة الجامعة والمجتمع :

عضو مجلس اإلدارة  -المسؤول المالي بنادي أبها األدبي في الفترة من  4114 -4111هـ

.

ـ عضو نادي المصيف الرياضي بالمسقي .
ً
 عضو مركز خدمة المجتمع بكلية المعلمين ( سابقا) نائب الرئيس . ع ضو لج نة معال جة ت سميات ال شوارع في أب ها بتكل يف من إ مارة ع سير وبالت عاون معأمانة عسير ممثالً لجامعة الملك خالد.
 المشاركة في اللقاء الوطني للحوار الفكري ( اللقاء ات الحوارية بالم ناطق  -منط قة ع سير)
تحت عنوان ( التعليم  ...الواقع وسبل التطوير ) 4111هـ1111/م .
عدد من البرامج التلفزيونية على القناة الثقافية السعودية واألولى  ,وعدد من المقالت
الصحفية .
 عدد من المحاضرات العلمية والثقافية والمشاركات الوطنية ومنها ما يأتي : -4محاضــرة بمنــا ســبة اليــوم الــوطني للملكــة العربيــة الســعودية بعنــوان (:جهــود الملــك
عبدالعزيز في توحيد المملكة العربية السعودية ) يوم األربعاء الموافق 4111/0/11هـ
.
 -1تقديم محاضر بعنوان ( ق نا ع بق الما ضي وأ لق الحا ضر ) أقي مت بمر كز ق نا والب حر
بالتعاون مع نادي أبها األدبي يوم األربعاء الموافق 4111 /44 /41هـ .
 -1المشاركة في محاضرة ضمن المحاضرات المصاحبة لتفعيل شعار جائزة جائز ة أب ها
بعنوان  (:ارفع رأسك أنت سعودي ) أقيمت بتاريخ 4111 /44 /11هـ .
 -1مسامرة عامة في نادي أبها األدبي بعنوان  ( :ضم الح جاز في ع هد الم لك ع بدالعزيز )
بتاريخ اإلثنين 4110/44/11هـ .
 -1محاضرة بعنوان (:من تاريخ محايل في ع هد الدو لة ال سعودية األو لى ) ضمن بر نامج
محايل الشتوي بالت عاون مع نادي أب ها األد بي  ,أقي مت ع لى م سرح الحي لة في محا يل
مساء الخميس 4111/4 /11هـ .
 -1محاضرة بعنوان  (:الشيخ عبدالرحمن البهك لي من مؤرخي الدو لة ال سعودية األو لى )
أقيمت في نادي جازان األدبي يوم األربعاء 4111/1 /41هـ .
 -1ت قديم محا ضرة لل شيخ ع بدهللا أ بو مل حة ع ضو مج لس ال شورى بع نوان (:ب عض مآثر
األمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود في عسير ) على مسرح نادي أبها األدبي ب تاريخ
4111/41/1هـ .
 -0محاضرة بعنوان  (:م صادر ال تاريخ األلم عي ) أقي مت في ديوان ية أل مع الثقاف ية م ساء
األحد 4111/1/1هـ .
 -1محاضرة بعنوان  (:رحيل األم ير نايف بين فاج عة الف قد وحك مة ال قرار ) أقي مت ع لى
مسرح نادي أبها األدبي بتاريخ 4111 /0 /1هـ .
المشاركة في ندوة «الممل كة العرب ية ال سعودية  -تاريخ وإن جاز » ال تي أقي مت
-41
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ (  ) 01للمملكة  ,بالتعاون بين جامعة الملك خالد ونادي
أبها األدبي ,بتاريخ 4111/44/40هـ .
محاضرة بعنوان( :وطننا  :ربيع ال ستقرار والتنم ية  -خادم ال حرمين ال شريفين
-44
الملــك ســلمان بــن عبــدالعزيز آل ســعود) مجلــس ألمــع الثقــافي  ,بتــاريخ األربعــاء
4111/1/41هـ .
محاضرة بعنوان(:وطن وإنجاز ) بمناسبة اليوم الوطني ( )01نادي أبها األدبي
-41
 -اللجنة الثقافية برجال ألمع  ,بتاريخ األحد 4111/41/10هـ.

محاضرة بعنوان ( :أهم ية الو حدة الوطن ية ) بمنا سبة ال يوم ا لوطني ( )01ع لى
-41
مسرح جامعة الملك خالد في أبها  ,بتاريخ اإلثنين 4111/41/11هـ.
-

ورش العمل والدورات التدريبية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ومنها:

-

ورشة إعداد مؤلف جامعي عن تاريخ المملكة العربية السعودية  -دارة الملك عبدالعزيز -
الرياض 4111/1/ 11 -11 ,هـ1141/41/1-1/م.
ورشة معايير ضمان ال جودة للدرا سات العل يا  ,ات حاد جام عات ا لدول العرب ية  -عم ّ ان –
األردن4111/1/41-41,هـ1141/44/11-10/م.
اإلدارة اإلستراتيجية والقيادة في التع ليم ال عالي  -أكاديم ية خ براء اإلدارة  -جام عة الم لك
خالد و جامعة كاردف في بريطانيا4111 / 1 / 1 -1:هـ1141 / 1 / 11-11/م.
مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية  -عمادة التطوير والجودة بجامعة الملك خالد:
4111/41/11 -11هـ 1141/41/14-11/م .
ور شة ع مل فن يات كتا بة األ سئلة إدارة الخت بارات المهن ية بالمركز ا لوطني للق ياس في
الرياض4111/1/41-41:هـ4141/1/41-41/م .
الملتقـى الثالــث لكراســي البحـث العلمــي بالمملــة جامعــة الملـك ســعود فــي الريــاض-41:
4111/1/41هـ1141/1/41-41/م.
مهارات البحث العلمي في دبي مركز إبداع تحت إشراف المؤسسة العامة لل تدريب التق ني
والمهني4111/0/14-41:هـ1141/1/44-1/م.
التخطــيط اإلســتراتيجي فــي التعلــيم العــالي عمــادة التطــوير والجــودة بجامعــة الملــك
خالد4111/1/1:هـ1141/41/11 /م.
تحكيم معايير اختبارات المعلمين المركز الوطني للقياس والتقويم في التع ليم ال عالي-41 :
4111/4/41هـ1144/41/41-41/م.
ع مل الم عايير المهن ية للمعل مين المر كز ا لوطني للق ياس والت قويم في التع ليم ال عالي-1:
4111/44/1هـ1144/41/1 -1/م .
توكيد الجودة والعتماد في مؤسسات التعليم العالي عمادة التطوير والجودة بجامعة الم لك
خالد4111/1/11-14:هـ1144/1/11-11/م.
تنم ية م هارات الب حث العل مي وإتقان ها ل من في ح كم أع ضاء هي ئة ال تدريس بالجام عات
الســعودية  -جامعــة طيبــة بالتعــاون مــع جامعــة الملــك خالــد4111/1/11 -11:هـــ-11/
1111/1/14م.
إســتراتيجيات التــدريس لطــالب الجامعــة جامعــة الملــك فيصــل4111/11-11:هـــ-41 /
1111/1/41م.
التعلم اإللكتروني مر كز خد مة المجت مع بكل ية المعل مين في أب ها 4110/1/0 -1:هـ-11/
1111/1/11م.
وثـائق األرشـيف العثمـاني دارة الملـك عبـدالعزيز فـي الريـاض4111/44/1 -1:هـــ-1/
1111/4/1م.

-

-

يمكن التواصل معه على اإليميل aalfaya@kku.edu.sa

