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 : تاريخ الوظيفيال

 .م2003هـ/1424العمل في إدارة صندوق الطالب بجامعة الملك سعود  -

 .م2008هـ/ 1429م إلى عام 2004هـ/1425مخطوطات من عام مرمم  -

عام   - من  ووثائق  مكتبة ومفهرس مخطوطات  عام    إلى  م2008هـ/1429أمين 
 .م2010هـ/1431

المركزية - سلمان  الملك  بمكتبة  والوثائق  المخطوطات  إدارة    عام    مدير 
 .م2010هـ/1431

 .م 2010هـ/1431  عام  المركزيةمدير قسم الرسائل العلمية بمكتبة الملك سلمان   -

  .م 2010هـ/1431 عام معيد في قسم اآلثار -

 .م2014هـ/1435 عام محاضرفي قسم اآلثار -

 م. 2018هـ/1440 عام استاذ مساعد في قسم اآلثار -

  وحتى اآلن.  م 2018هـ/1440 عام  وكيل كلية السياحة اآلثار للتطوير والجودة -

  

 :الندوات العلمية والمشاركات

عام   - والثقافة  للتراث  الوطني  المهرجان  في  للمشاركة  اآلثار  قسم  الترشيح من 
   .م2003هـ/1424

اإلشراف على تدريب طالب الجامعة (قسم علوم المكتبات والمعلومات، مستوى   -
  .ثامن) على كافة شؤون المخطوطات والوثائق لعدة مواسم دراسية

علمي األول لطالب وطالبات شهادة حضور فعاليات اللقاء التحضيري للمؤتمر ال -
 .م 2009هـ/1430التعليم العالي عام 

عام   - أُقيمت  التي  واآلثار  السياحة  لكلية  اإلستراتيجية  الورشة  في  المشاركة 
 م. 2009هـ/1430

التي   - العربية  الجزيرة  لدراسة تاريخ  السادسة والسابعة  العالمية  الندوة  حضور 
  .م2010هـ/1431م وعام 2006ه/1427أقيمت عامي 



يص (مساري) لطالب جامعة الملك سعود،  فعاليات برنامج التخص  فيالمشاركة   -
 م. 2014

 .م2014كندا،  -جامعة فكتوريا -مؤتمر طالب الدراسات العليا السنوي -

 .م2018كندا،   -جامعة فكتوريا MEICON مؤتمر -

المشتركة المشاركة في اللقاء التعريفي أثناء زيارة طالب عمادة السنة األولى   -
 م. 2018لكلية السياحة واآلثار ضمن قافلة برنامج مساري، 

بعنوان - عمل  ورشة  في   Introduction to Aerial“:  المشاركة 
Archaeology” . م2018، محافظة العال، الهيئة الملكية لمحافظة العال . 

(الموسم  على التنقيبات األثرية بموقع المابيات بمحافظة العال  الميداني  المشرف   -
 . م)1440/2019السادس عشر، 

بعنوان:   - عمل  ورشة  في  للقيادات المشاركة  برنامج  لبناء  االحتياج  "دراسة 
األكاديمية بجامعة الملك سعود". عمادة تطوير المهارت، جامعة الملك سعود،  

 م.  2019هـ/1441

للتخطيط   - سعود  الملك  جامعة  لوكالة  الثالث  السنوي  الملتقى  في  المشاركة 
الجامعة،  والتط مدير  معالي  برعاية  المستمر)،  (التحسين  شعار  تحت  وير 

للمواصفات   السعودية  الهيئة  محافظ  معالي  الملتقى  شرف  ضيف  وبحضور 
 م.   2020هـ/1441والمقاييس والجودة، 

  

 الدورات التدريبية: 

األقمار،   - معهد  اآللي،  الحاسب  في  نصوص  ومعالجة  البيانات  إدخال  دورة 
  .م2002هـ/1423الرياض، 

 .م 2006هـ/1427دورة تصنيف ديوي العشري، معهد اإلدارة العامة، الرياض،   -

دورة خدمات المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات، معهد اإلدارة العامة،  -
 .م 2007هـ/1428الرياض، عام 

الرياض،   - العامة،  اإلدارة  معهد  للكتب،  الببليوجرافي  الوصف  دورة 
 .م2007هـ/1428



كندا،   - فيكتوريا،  جامعة  المستمرة،  الدراسات  مركز  الفرنسية،  اللغة  في  دورة 
 .م2017

الملك   - جامعة  المهارات،  تطوير  عمادة  الجدد،  التدريس  هيئة  أعضاء  برنامج 
 م. 2018هـ/1439سعود، 

في - تطوير   (Active Learning and Interactivity) دورة  عمادة 
 .م2018هـ/1439سعود، المهارات، جامعة الملك 

المهارات،  (Improving Student Motivation) دورة في - عمادة تطوير 
 .م 2018هـ/1439جامعة الملك سعود، عام 

الملك   - جامعة  المهارات،  تطوير  عمادة  الجدد،  التدريس  هيئة  أعضاء  برنامج 
 م. 2018هـ/1440سعود، 

- ) الجودة  إدارة  نظام  محتويات  تطوير  ISO 9001:2015دورة  عمادة   ،(
 م. 2018هـ/1440المهارات، جامعة الملك سعود، عام 

 

 :الجوائز وشهادات الشكر والتقدير

جائزة المشاركة في أنشطة المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالمملكة العربية   -
 .م 2003هـ/1424السعودية لعام 

المكتبات بجامعة الملك سعود  جائزة الموظف المتميز على مستوى عمادة شؤون   -
 .م2004-2003هـ/1425- 1424للعام الدراسي 

جائزة الموظف المتميز على مستوى عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود   -
 .م2004-2003هـ/ 1426 - 1425 للعام الدراسي

شهادة شكر وتقدير مقدمة من وكيل عمادة شؤون المكتبات للشؤون التقنية والفنية   -
 .م 2005هـ/1426عام 

  

  

  



  الكتب والمنشورات: 

المنورة والمدينة  المكرمة  من  في  مكة  الثاني  الهجري/    النصف  التاسع  القرن 
ضوء ممخطوطة قرة العين  في    الخامس عشر الميالديالنصف الثاني من القرن  

  . ألبي عبد  محمد المحجوب (دراسة أثرية حضارية)  في أوصاف الحرمين
 م). 2018هـ/1440(مكة المكرمة: مركز تاريخ مكة المكرمة، 

 
The Miqat of al-Juhfa: A Historical and Archaeological Study  

أثرية). ( تاريخية  دراسة  الجحفة:  الفن    ميقات  تاريخ  قسم  دكتوراه،  رسالة 
كندا،   فكتوريا،  جامعة  البصرية،  (2018والدراسات  باللغة م،  الترجمة  تحت 

 العربية).
 

  اآلثار األموية في الجحفة: أدلة معمارية جديدة. (قيد النشر).  
 

  .  جامعة الملك سعود صحيفة رسالة منشورة في عدة مقاالت 
 

  عضوية اللجان:

سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي للعمل الترشح من قبل   -
 .م 2010هـ/1431كعضو في لجنة تقييم المخطوطات والوثائق عام 

 . م2018عام  أمين مجلس قسم اآلثار -
 م. 2018ر عام مقرر لجنة مسار متاحف بقسم اآلثا -
بكلية السياحة واآلثار، اإلصدار  اللجنة اإلشرافية للخطة اإلستراتجية    نائب رئيس -

 ). 2023-2019( الثاني
 اللجنة اإلشرافية لالعتماد األكاديمي الوطني لبرامج البكالوريوس  نائب رئيس  -

 م. 2018، بكلية السياحة واآلثار
البكالوريوس   - لبرامج  الوطني  األكاديمي  لالعتماد  التنفيذية  اللجنة  بكلية  مقرر 

 م. 2018السياحة واآلثار، 
 م. 2018، ) آيزو(ر بكلية السياحة واآلثانظام إدارة الجودة   إعداد رئيس فريق -
 م. 2018،  رعضو لجنة الجداول الدراسية بقسم اآلثا -



 م. 2018عضو لجنة اإلرشاد األكاديمي بكلية السياحة واآلثار،  -
 م. 2019واآلثار، عضو لجنة الدراسات العليا بكلية السياحة  -
 م. 2019عضو لجنة تطوير الخطط والمقررات الدراسية بقسم اآلثار،  -
  م. 2019عضو لجنة األعمال األثرية الميدانية بقسم اآلثار،  -


