جامعة امللك سعود
كلية الشياحة واآلثار
قشه اآلثار

عبدالعزيز بن حمند بن عبدالعزيز الشدوخي

الشرية الذاتية
االسم  :عبدالعزيز بن زلمد بن عبدالعزيز الشدوخي
الجنسية  :سعودي
تاريخ الميالد6931 :ىـ 6391 /م
مكان الميالد :ادلملكة العربية السعودية

 -المؤهل العلمي :بكالوريوس أثار – ختصص أثار إسالمية ,مسار إدارة وتنظيم ادلتاحف ,ترميم وصيانة

القطع األثرية

 -جهة العمل الحالية:

جامعو ادللك سعود -كلية السياحة واآلثار
ص.ب , 6541 .الرياض 66546
اذلاتف اجلوال0445514694 :
مكتب065198956 :
فاكس065193389 :
الربيد اإللكًتوينaalshdokhi@ksu.edu.sa :
Topaziz@mail.net.sa

الوظيفة الحالية:
 أمني متحف.التدرج الوظيفي:
 أمني متحف – من تاريخ 6563/66/60ىـ ولغاية اآلن. مرمم آثار  -تاريخ االلتحاق بالوظيفة 6569 :لغاية 6563ىـ.................................................................. ............................................................................................................................. ........
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الخبرات العملية:
 ادلشرف اإلداري وادلايل دلشروع ترميم موقعي دادان (اخلريبة) وقرح (ادلابيات) ادلواسم الرابع6563ه ,اخلامس 6590ه ,والسادس 6596ه.
 مشرف وحدة الًتميم والصيانة بقسم اآلثار – كلية السياحة واآلثار منذ عام 6563ه وحىتاآلن.
 مساعد مشرف أعمال التنقيب األثري دلوقع قرح (ادلابيات) ادلواسم األول 6564ه ,والثاين6561ه ,والثالث 6569ه.
 مشرف مركز أحباث العال – قرح (ادلابيات) بقسم اآلثار  -كلية السياحة واآلثار من عام6564ه لغالية 6569ه.
 مرمم آثار ,وحدة الًتميم والصيانة ,كلية السياحة واآلثار ,جامعة ادللك سعود ,ولغاية اآلن. العمل إداري يف شركة ) (IBCOL Technical Servicesدلدة مخسة شهور منتاريخ 6569-09-66ىـ ,وحىت صدور قرار تعيين يف جامعة ادللك سعود وادلباشرة يف تاريخ
6569-3-5ىـ
الدورات:
 (التصميم والنشر ادلكتيب -أساسي) ,واليت قدمها معهد األمري أمحد بن سلمان لإلعالمالتطبيقي اليت أقيمت خالل الفًتة  68-6مارس 6001م.
 دورة (الًتميم واحلفاظ على الًتاث العمراين) ,واليت نظمتها مؤسسة الًتاث يف الفًتة من 6/90حىت 6561/9/5ه ,ادلوافق  69-3أبريل 6004م.
 دورة يف اخلط العريب.المهارات:
 مهارات يف استخدام احلاسب اآليل.

 مهارات يف التعامل مع الشبكة العنكبوتية.
 برامج التصميم والتعامل مع الصور (برنامج الفوتوشوب ,ادويب إن ديزاين).
 عمل مناذج للقطع األثرية.
 تصوير فوتوغرايف.
 خربة جيدة يف رلال الدعاية واإلعالن.
................................................................. ............................................................................................................................. ........
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المشاركات العلمية:

 تقرير أعمال التنقيبات األثرية يف موقع قرح (ادلابيات) ادلوسم األول 6564ه ,ادلنشور يفاألطالل العدد التاسع عشر.
 تقرير أعمال التنقيبات األثرية يف موقع قرح (ادلابيات) ادلوسم الثاين 6561ه .مل ينشر بعد. تقرير أعمال التنقيبات األثرية يف موقع قرح (ادلابيات) ادلوسم الثالث 6569ه.مل ينشر بعد. تقرير مشروع ترميم موقعي دادان (اخلريبة) ,وقرح (ادلابيات) ادلوسم الثالث 6568ه .غريمنشور.
 تقرير مشروع ترميم موقعي دادان (اخلريبة) ,وقرح (ادلابيات) ادلوسم الرابع 6563ه .غريمنشور.
 تقرير مشروع ترميم موقعي دادان (اخلريبة) ,وقرح (ادلابيات) ادلوسم اخلامس 6590ه .غريمنشور.
 تقرير مشروع ترميم موقعي دادان (اخلريبة) ,وقرح (ادلابيات) ادلوسم السادس 6596ه .غريمنشور.

اللجان:

 عضو جلنة اإلعداد للمعرض الفين (اآلثار يف عيون فنان) ادلصاحب للملتقي السنويللجمعية السعودية للدراسات األثرية 6596ه.
 رئيس اللجنة اإلعالمية والتوثيق لورشة عمل اخلطة اإلسًتاتيجية لكلية السياحة واآلثار ,ادلقامةعام 6590ىـ.
 عضو جلنة ورشة عمل ( التسويق السياحي يف ادلملكة العربية السعودية :األمهيةواإلسًتاتيجية) ,اليت نظمها قسم اإلدارة السياحية والفندقية – كلية السياحة واآلثار خالل
الفًتة 6590/9/69-61ه.
 عضو جلنة تطوير موقع كلية السياحة واآلثار االلكًتوين منذ العام 6563ىـ. عضو جلنة تنظيم معرض قسم اآلثار وادلتاحف باجلنادرية العام 6569ىـ. عضو جلنة تطوير موقع كلية اآلداب على الشبكة العنكبوتية عام 6569ىـ.................................................................. ............................................................................................................................. ........
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مشاركات أخرى:

 عضو اجلمعية السعودية للدراسات األثرية. تدريب طالب قسم اآلثار على ترميم القطع وادلواقع األثرية يف ادلعمل وادلوقع بادلشاركة معأساتذة ادلقررات.
 تدريب طالب قسم إدارة موارد الًتاث واإلرشاد السياحي يف مواد طرق فحص القطع األثريةوترميمها بادلشاركة مع أساتذة ادلقررات.
 مشاركة أعمال ترميم ادلباين األثرية مبوقع فيد التارخيي يف منطقة حائل ادلوسم الرابع العام6563ىـ6008/م .حتت إشراف ادلهندس /عبداجمليد رللي الرواشده ,وادلرمم ادلصري أ.
سامح عبدالسالم.
 مشرف قاعة معرض كلية السياحة واآلثار باجلنادرية من العام  6561وحىت 6563ىـ. مشرف قاعة معرض قسم اآلثار وادلتاحف باجلنادرية العامني 6564 /6565ىـ. العمل مع عدد الباحثني وطالب الدراسات العليا أثناء إعدادىم ألحباثهم ادليدانية والنظرية. ادلشاركة يف إنتاج مناذج للقطع األثرية لعدة مناسبات ,بإشراف األستاذ عبد الرحيم حاجاألمني.
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