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ً
 : : العضويات العلمية واملهنيةثالثا
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 عضو الجمعية التاريخية السعودية بجامعة امللك سعود.  -5

   .سم اآلثار بكلية السياحة واآلثار بجامعة امللك سعود عضو بعثة التنقيب األثري لق -6

 ريبة األثري" بمحافظة العال. يب األثري بحفرية موقع دادان "الخعضو بعثة التنق -7

 عضو بعثة التنقيب األثري بحفرية موقع الفاو األثري. -8

ن عضو فريق الجمع التاريخي ملشروع تدوين سيرة خادم الحرمين الشريفين امللك عبد هللا ب -9

 عبد العزيز.

 لآلثاريين العرب. عضو مجلس األمناء االتحاد العام -10

 
ً
 :: اللجان اإلدارية داخل وخارج الجامعةرابعا



 أمين مجلس قسم اآلثار بكلية السياحة واآلثار بجامعة امللك سعود.  -

امللك  - بجامعة  واآلثار  السياحة  بكلية  اآلثار  بقسم  الدراسية  الجداول  لجنة  مقرر 

 سعود. 

 لك سعود. الرياض ي بكلية السياحة واآلثار بجامعة امل  ة النشاطرائد لجن -

بجامعة  - واآلثار  السياحة  بكلية  اآلثار  بقسم  والثقافي  االجتماعي  النشاط  لجنة  مقرر 

 امللك سعود. 

 هـ. 1430/1431عضو مركز األبحاث بكلية السياحة واآلثار   -

 . هـ 1431/1432السياحة واآلثار مدير مركز األبحاث بكلية -

املهرجالجن  مقرر  - أنشطة  في  الجامعة  ملشاركة  الجنادرية  للتراثة  الوطني  والثقافة   ن 

 . هـ1427/1428رية( من عام الجناد)

-كلية السياحة واآلثار–لجنة التطوير والجودة واالعتماد األكاديمي بقسم اآلثار    عضو  -

 م وحتى اآلن. 2009-2008جامعة امللك سعود 

 كلية السياحة واآلثار -ين بقسم اآلثارتفوقين واملبتعثعضو لجنة رعاية امل -

الدراسات العليا بقسم اآلثار عضو لجنة خط - السياحة واآلثار   ط  جامعة امللك ب  كلية 

 سعود. 

 كلية السياحة واآلثار بجامعة امللك سعود.   -عضو لجنة االمتحانات بقسم اآلثار -

الدر  - املقررات  تحويل  مشروع  على  اإلشراف  لجنة  إلكعضو  مقررات  إلى  ترونية اسية 

 تى اآلن. حم و 2010-هـ1431جامعة امللك سعود  احة واآلثار بيكلية السبقسم اآلثار  

 .  احة واآلثار جامعة امللك سعودعضو لجنة الخطط الدراسية بقسم اآلثار بكلية السي -

ر حة واآلثاعضو لجنة التعامالت اإللكترونية والتعلم عن بعد بقسم اآلثار بكلية السيا -

   .مللك سعودجامعة ا

 . احة واآلثار بجامعة امللك سعودسيعضو وحدة الجودة بكلية ال -

عضو لجنة االعتماد األكاديمي الدولي لبرنامجي الدراسات العليا )ماجستير ودكتوراه(   -

 سياحة واآلثار بجامعة امللك سعود.بقسم اآلثار بكلية ال

 آلثار.السنوي لكلية السياحة وا  عضو فريق إعداد التقرير  -

 

 

 

 
ً
 في مجال نظم إدارة الجودة:ات التدريبية وورش العمل لدور : اخامسا



 

)حضور   -1 في  عمل  سعود  ورشة  امللك  بجامعة  للتعليم(  الطالب  عمادة    –تحفيز 

 تطوير املهارات. 

أساليب تقويم الطالب داخل القاعات الدراسية( بجامعة  ورشة عمل في )حضور   -2

 ت. عمادة تطوير املهارا –امللك سعود  

عمادة تطوير   –امعة امللك سعود  إدارة أداء املرؤوسين( بج)  ورشة عمل فيحضور   -3

 املهارات. 

دورة   -4 املقرر  حضور  املهارات    –بناء  تطوير  الفترة    –عمادة  في  امللك سعود  جامعة 

 م. 2009/ 25/1-24من 

األكاديمي"   -5 واالعتماد  الجودة  "أسبوع  بعنوان  عمل  ورشة  إدارة    –حضور  كلية 

 م. 6/4/2009-4الفترة من امعة امللك سعود في  األعمال بج

العالي"  حضو  -6 التعليم  مؤسسات  في  وتطبيقاتها  "الجودة  بعنوان  عمل  ورشة    –ر 

من   الفترة  في  سعود  امللك  بجامعة  الجودة  افق  2/6/1430-1عمادة  املو -25هـ 

 م. 2009/ 26/5

حليف -7 "برنامج  بعنوان  عمل  ورشة  التطبيقي"    -حضور  التعليم  تعزيز    –نحو 

بجامعةع التطوير  يوم    مادة  في  سعود  افق 1430/ 17/6امللك  املو هـ 

 م. 2009/ 10/6

افقهـ1430صفر    6-5األكاديمية    ورشة تطوير البرامج )األقسام(  -8  -يناير  31  ، املو

  عمادة الجودة بجامعة امللك سعود.  ،م2009فبراير  1

السياحة     -9 لكلية  اإلستراتيجية  الخطة  عمل  امللورشة  بجامعة  سعود واآلثار  ك 

افقهـ17/11/1430  م. 15/11/2009  ، املو

-28عمادة تطوير املهارات بجامعة امللك سعود    -رشة عمل امللتقى اإلداري األول و  -10

افقهـ1432/ 29/5  م. 3/5/2011-2  ، املو

بكلية   -11 األكاديمي"  االعتماد  لتحقيق  واملتطلبات  "اإلنجازات  عن  عمل  ورشة 

 م. 4/2011/ 13هـ 1432/ 9/5السياحة واآلثار بجامعة امللك سعود 

 

 

 

 س
ً
 فة في مجال نظم إدارة الجودة: : األنشطة املختلادسا

امللك    - جامعة  واآلثار  السياحة  بكلية  اآلثار  لقسم  اإلستراتيجية  الخطة  وضع  في  املشاركة 



 سعود. 

واإلنجليزية    - العربية  باللغتين  الدراسية  املقررات  توصيف  مراجعة  على  واإلشراف  املشاركة 

 لنماذج الهيئ بقسم اآلثار 
ً
 هـ. 1431-1430األكاديمي  واالعتمادة الوطنية للجودة  وفقا

األكاديمي الدولي لبرنامج اآلثار بكلية   واالعتمادللجودة  إعداد ملفات برنامج اآلثار املشاركة في  -

 هـ.   1431السياحة واآلثار بجامعة امللك سعود 

 

 
ً
 : تدريسدورات تنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة ال :سابعا

عمادة تطوير    –ء هيئة التدريس"  وير أداء أعضال بعنوان "تطحضور ورشة عم -1

افق 1430/ 21/3 –املهارات بجامعة امللك سعود   م. 2009/ 18/3هـ املو

الجدد   -2 التدريس  هيئة  أعضاء  وإعداد  تهيئة  لبرنامج  الثالثة  التأسيسية  الدورة 

  امللكهارات بجامعة  عمادة تطوير امل م  2009  -10  -19  -18هـ  1430  -10  -29-30

 .  سعود

 هـ بجامعة امللك سعود. Black Board 23-24/3 /1432لتعلم دورة نظام إدارة ا -3

4- ( الدولية  املعلومات  قواعد  في  تدريبية  اإلنسانيةISIدورة  للعلوم  عمادة    -( 

 م.  2011-5-3 -هـ 1432-5-29البحث العلمي في جامعة امللك سعود في 

للمقررا -5 التعليمي  التصميم  اإللكترونيةدورة  التعليم  عماد  -ت  اإللكتروني  ة 

 ه1432/  19-18في  -علم عن بعد بجامعة امللك سعودوالت

باستخدام   -6 اإللكتروني  املحتوى  تطوير  التعليم    Course Labدورة  عمادة 

 ه 1432/ 21-20في   -اإللكتروني والتعلم عن بعد بجامعة امللك سعود

7- " االفتراضية  الفصول  نظام  على  التعرف  عماElluminate Liveدورة  دة  " 

والال اإللكتروني  املتعليم  بجامعة  بعد  عن  سعودتعلم  ه/  1433/  8/3في    -لك 

 م. 1/2/2012

التعلم   -8 إدارة  نظام  على  اإللكترونية  املقررات  رفع    Black Boardدورة 

 م. 2012/ 28/2

 

: املحاضرات العامة وخدمة املجتمع: ثامن 
ً
 ا

 سعودية.لعربية الاململكة اموسوعة  بالهيئة العلمية عضو  -

شروع تدوين سيرة خادم الحرمين الشريفين امللك عبد هللا بن  الجمع التاريخي مل  فريقعضو    -

 عبد العزيز. 

اآلثار الجامعة  ممثل    - على  التعديات  قضايا  في  بالنظر  املختصة  الهيئة  أعمال  في  للمشاركة 



 املشكلة من وزارة العدل وديوان املظالم وجامعة امللك سعود. 

نق  - في حلقة  الو املشاركة  التي  طنية لاش اإلستراتيجية  العربية السعودية  اململكة  في  لشباب 

االقتصاد   وزارة  مع  بالتعاون  سعود  امللك  جامعة  في  الشباب  ألبحاث  الوطني  املركز  نظمها 

 م. 2011هـ/1432والتخطيط، 

 هـ. 1430فعاليات املوسم الثقافي الثاني لجامعة جازان  املشاركة في  -

 ين بسمو أمير منطقة جازان. ديميين واملثقفلسابع لألكافي اللقاء اشاركة ملا -

ندوة  املشاركة    - الثقافية  مدينة جبة  لجنة  تنظيم  من  بمنطقة حائل  األدبي  بالنادي  ندوة  في 

 بعنوان )آثار جبة: أهميتها الثقافية، والتاريخية، واآلثارية والسياحية(. 

األثري   - الوعي  تنمية  في  املح  املشاركة  من  عدد  باألندبإلقاء  العامة  األ اضرات  دبية  ية 

 . السعودية

 . كلية السياحة واآلثار بجامعة امللك سعودإلقاء عدد من املحاضرات العامة لطالب  -

في  - القديمة"   املشاركة  مصر  في  األخالقي  الضمير  "فجر  بعنوان  املصري  الثقافي  باملركز  ندوة 

 م. 2009 -هـ1430بمدينة الرياض عام 

لبعثة قسم اآلثار بكلية السياحة واآلثار    تاسع الملوسم  على أعمال تنقيب ااإلشراف امليداني    -

 . م2012/ 2011-هـ1433/ 1432بجامعة امللك سعود بمنطقة دادان )الخريبة(  

بجامعة   - واآلثار  السياحة  بكلية  اآلثار  قسم  لبعثة  األثري  التنقيب  بعثة  أعمال  في  املشاركة 

 . ملوسم الرابع حتى الثامنا مندادان )الخريبة(  امللك سعود بمنطقة

بجامعة   - واآلثار  السياحة  بكلية  اآلثار  قسم  لبعثة  األثري  التنقيب  بعثة  أعمال  في  املشاركة 

 تاسع. من املوسم الرابع حتى الامللك سعود بمنطقة دادان )الخريبة( 

 

بكل  - اآلثار  قسم  لبعثة  األثري  التنقيب  بعثة  أعمال  في  واآلثار  املشاركة  السياحة  بجامعة ية 

 . هـ1433/1434ملوسم عام قرية ذات كهل( لفاو األثرية )قرية الك سعود بامل

السالم    - في  ودورها  املصرية  القومية  "تاريخ  بعنوان  املصري  الثقافي  باملركز  ندوة  إدارة 

 م. 2011-1-26االجتماعي" بمدينة الرياض 

"عمل    - لجنة  التعري  املطوياتعضو  للوالكتيبات  والتوعوية"  جامعة ضيتحفية  ملشاركة  ر 

 ه. 1433سعود في النشاط املصاحب ملعرض اآلثار املستعادة امللك 

 



 
ً
 : الخبرات التدريسية: تاسعا

 كلية السياحة واآلثار   –قسم اآلثار  –( أثر 101مدخل إلي علم اآلثار ) -

 ر ياحة واآلثاكلية الس  –قسم اآلثار   - (أثر 216آثار الجزيرة العربية القديمة ) -

 كلية السياحة واآلثار  –قسم اآلثار  - (ترخ  141زيرة العربية القديم )يخ الجتار  - 

 ر كلية السياحة واآلثا  –قسم اآلثار  -( أثر  451تدريب عملي في التنقيب األثري ) -

افدين ) -  كلية السياحة واآلثار  –قسم اآلثار  -( أثر  358آثار وادي الر

 ثار  كلية السياحة واآل -قسم اآلثار –( أثر 304آثار وادي النيل ) -

 جامعة امللك سعود. –كلية السياحة واآلثار    -قسم اآلثار  –( أثر  406قضايا أثرية ) -

 .جامعة امللك سعود   –ياحة واآلثار كلية الس  -( قسم اآلثارأثر 408رسالة قصيرة ) -

 ثار  كلية السياحة واآل -قسم اآلثار –( أثر  401مناهج البحث األثري ) -

 كلية السياحة واآلثار   -قسم اآلثار  –( أثر  517ثري ) منهج البحث األ -

 جامعة امللك سعود. -كلية السياحة واآلثار  -قسم اآلثار   –أثر(   450مشروع بحث ) -

 كلية السياحة واآلثار -أثر( قسم اآلثار 141) ة العربية القديمر تاريخ وحضارة الجزي -

 كلية السياحة واآلثار  -أثر( قسم اآلثار  220) مقدمة في اثار الجزيرة العربية -

 كلية السياحة واآلثار  -قسم اآلثار (رأث  230) الجزيرة العربية يالعمارة القديمة ف -

 كلية السياحة واآلثار -ثارقسم اآلأثر(  213) نشأة الكتابة وتطورها -

 ثار كلية السياحة واآل -قسم اآلثار أثر(  252) الجزيرة العربية يالعمارة القديمة ف -

كلية   -التراث واإلرشاد السياحي  قسم إدارة موارد  -  (ترث  373لقديم )ا  دنىق األ حضارة الشر  -

 جامعة امللك سعود.  -السياحة واآلثار

 كلية السياحة واآلثار -قسم اآلثار - (أثر 518ماجستير ) قديمة )موضوع خاص( آثار  -

 رياحة واآلثاالسلية ك -رقسم اآلثا - (أثر 519ماجستير ) فنون قديمة )موضوع خاص( -

 ركلية السياحة واآلثا  -قسم اآلثار  - أثر( 529ماجستير ) /القديم األدنىالعمارة في الشرق   -

 واآلثار السياحة كلية-قسم اآلثار (أثر 569) ماجستير  /الفنون في الشرق األدنى القديم -

 ة واآلثار السياحكلية  –أثر( قسم اآلثار  612) التطور والتغير الثقافيان -

 كلية السياحة واآلثار -قسم اآلثار  - (ثرأ 23 6) وراهدكت القديمة/ ار الجزيرة العربيةثآ -

 جامعة امللك سعود. -كلية السياحة واآلثار-قسم اآلثار (ثرأ 624)دكتوراه  /موضوع خاص -

 واآلثاركلية السياحة  -قسم اآلثار - (ثرأ 625) دكتوراه /في اآلثار القديمة قضايا أثرية -

 واآلثار كلية السياحة  -قسم اآلثار ثر(أ 612)  فيانتغير الثقاالتطور وال -

 واآلثاركلية السياحة  -قسم اآلثارأثر(  593) إعداد خطة بحث  -



 واآلثاركلية السياحة  -قسم اآلثار ثر(أ  699) ث إعداد خطة بح -

 واآلثاركلية السياحة  -قسم اآلثارأثر(    600رسالة ماجستير )  -

 .واآلثارحة كلية السيا -ثاراآل قسم أثر( 700رسالة دكتوراه ) -

 

 عاش
ً
 : اإلشراف على الرسائل العلمية وتحكيم البحوث: را

  –قسم اآلثار    -"  مقابر جبل دادان )الخريبة(بعنوان "  ماجستير اإلشراف على رسالة   -

 جامعة امللك سعود.   –كلية السياحة واآلثار  

- " بعنوان  دكتوراه  رسالة  على  األسطو اإلشراف  ف األشكال  في  ممرية  الجزيرة  نون  الك 

 .السادس امليالدي "دراسة تحليلية مقارنة"  حتى القرن  لعربيةا

بعنوان  - ماجستير  رسالة  على  تايلوس"مجموعة    اإلشراف  متحف   حلي  في  املحفوظة 

 ". البحرين

الدول  - الدولي األول "التراث العمراني في  العلمية في املؤتمر  تحكيم عدد من البحوث 

 . م2010  رياض عامنعقد بالاإلسالمية" وامل 

فشار امل - العلمية  كة  الرسائل  على  والحكم  مناقشة  املاجستير  ي  رسائل  لطروحات 

 والدكتوراه. 

 تحكيم عدد من البحوث بمجلة جمعية اآلثار لدول مجلس التعاون الخليجي.  -

 تحكيم عدد من البحوث بمجلة الجمعية السعودية للدراسات األثرية. -

 ود. ك سععة امللاحة واآلثار بجامتحكيم في مجلة كلية السي  -

علمية محكمة نصف سنوية للبحوث  ، مجلة  في مجلة العصور علمية    أبحاثيم  تحك -

 . املريخ للنشر دار  –التاريخية واالثارية والحضارية 

 

 : عشر: الحضور واملشاركة في املؤتمرات والندواتحادي ال

ة فـي ربيـالعجلـس التعـاون لـدول الخلـيج التـاريخ واآلثـار بـدول مامللتقى العلمي التاسع لجمعية     -

 .  م2008هـ/1429  مدينة جدة باململكة العربية السعودية

ر بـدول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة فـي امللتقـى العلمـي العاشـر لجمعيـة التـاريخ واآلثـا -

 .  م2009هـ/1430  مدينة أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة

ــاد - ــي الحــ ر بــــدول مجلــــس التعــــاون لــــدول الخلــــيج ثــــاي عشــــر لجمعيــــة التــــاريخ واآلامللتقــــى العلمــ

 .  م2010 /هـ  1431 العربية في مدينة املنامة بمملكة البحرين

ــ - ــار بـــــدول مجلـــــس التعـــــاون لـــــدول الخلـــــيج امللتقـــــى العلمـــ ــاني عشـــــر لجمعيـــــة التـــــاريخ واآلثـــ ي الثـــ



افق  هـ امل7/6/1432-6العربية في الفترة من   م.  10/5/2011-9و

جمعيـــــة التـــــاريخ واآلثـــــار بـــــدول مجلـــــس التعـــــاون لـــــدول الخلـــــيج ر لعشـــــ الثالـــــثامللتقـــــى العلمـــــي  -

افق  1433العربية   .البحرين، املنعقد بمملكة م2012هـ املو

دول الخلـــــيج عشـــــر لجمعيـــــة التـــــاريخ واآلثـــــار بـــــدول مجلـــــس التعـــــاون لـــــ لرابـــــعامللتقـــــى العلمـــــي ا -

ا1434العربية   الدوحة بدولة قطر.نة مدي، املنعقد بم2013فق  هـ املو

دول الخلــــيج عشــــر لجمعيــــة التــــاريخ واآلثــــار بــــدول مجلــــس التعــــاون لــــ لخــــامستقــــى العلمــــي امللا -

افق  1435العربية   املنعقد بدولة الكويت.  ،م2014هـ املو

 دول الخلــــيج عشــــر لجمعيــــة التــــاريخ واآلثــــار بــــدول مجلــــس التعــــاون لــــلســــادس امللتقــــى العلمــــي ا -

اف1436العربية   .حرينالب، املنعقد بمملكة م2015ق  هـ املو

دول الخلـــــيج عشـــــر لجمعيــــة التـــــاريخ واآلثـــــار بـــــدول مجلــــس التعـــــاون لـــــ لســـــابعامللتقــــى العلمـــــي ا -

افق  هـ امل1437العربية   ، املنعقد بمملكة البحرين.م2016و

دول الخلـــــيج ون لـــــعشـــــر لجمعيـــــة التـــــاريخ واآلثـــــار بـــــدول مجلـــــس التعـــــا لثـــــامنامللتقـــــى العلمـــــي ا -

افق  1438 العربية  مدينة سكاكا بمنطقة الجوف. –عقد بجامعة الجوف  ملن، ام2017هـ املو

دول الخلـــــيج س التعـــــاون لــــعشــــر لجمعيـــــة التــــاريخ واآلثــــار بـــــدول مجلــــ لتاســـــعامللتقــــى العلمــــي ا -

افق  1439العربية   ، املنعقد بدولة الكويت.م2018هـ املو

العربيــة يج دول الخلـس التعـاون لــل مجلــيــة التـاريخ واآلثــار بـدو لجمع عشـرونلامللتقـى العلمــي ا -

افق  1440  .سلطنة عمان، املنعقد بم2019هـ املو

املنعقـد فـي العربـي"  لإلتحاد العام لآلثاريين العرب "دراسـات فـي أثـار الـوطن املؤتمر الثاني عشر   -

 .، ومنسق لجامعة امللك سعودم2009القاهرة  مدينة 

 

املنعقد في  العربي"   الوطن  ثار العرب "دراسات في أ اريينعشر لإلتحاد العام لآلثاملؤتمر الرابع  -

 ، ومنسق لجامعة امللك سعود. م2011القاهرة مدينة 

املنعقد  العربي"  عشر لإلتحاد العام لآلثاريين العرب "دراسات في أثار الوطن خامسملؤتمر ال -

 سعود.  لكومنسق لجامعة املعلمية، مشاركة بورقة  ، م2012مدينة وجدة بدولة املعرب في 

املنعقد  عشر لإلتحاد العام لآلثاريين العرب "دراسات في أثار الوطن العربي"   دسساملؤتمر الا -

 ، ومنسق لجامعة امللك سعود. م2013 مصر دولة مدينة شرم الشيخ بفي 

املنعقد  العربي"  عشر لإلتحاد العام لآلثاريين العرب "دراسات في أثار الوطن    سابعملؤتمر ال  ا  -

 التحاد العام لآلثاريين العرب.با مشاركة بورقة علمية  .م2014لقاهرة بدولة مصر نة امديفي 

املنعقد  عشر لإلتحاد العام لآلثاريين العرب "دراسات في أثار الوطن العربي"    ثامنملؤتمر ال  ا  -

 ك سعود. ، ومنسق لجامعة امللم2015مدينة القاهرة بدولة مصر في 

املنعقد  سات في أثار الوطن العربي"  دراشر لإلتحاد العام لآلثاريين العرب "ع  سعتا ملؤتمر الا  -



مصر  في   بدولة  الشيخ  شرم  بورقة  ،  م2016مدينة  املعلمية،  مشاركة  لجامعة   لكومنسق 

 سعود. 

في  املنعقد  لإلتحاد العام لآلثاريين العرب "دراسات في أثار الوطن العربي"    العشرون ملؤتمر  ا  -

ومنسق لجامعة  علمية،  بورقة  كة  مشار ،  م2017صر  لة مجامعة الفيوم بدو بفيوم  محافظة ال

 سعود.  لكامل

الا  - والعشرونملؤتمر  العربي"    واحد  الوطن  أثار  في  "دراسات  العرب  لآلثاريين  العام  لإلتحاد 

  لكومنسق لجامعة املعلمية،  مشاركة بورقة  ،  م2018بدولة مصر  دينة القاهرة  املنعقد في م

 سعود. 

 لك سعود.معة املبجا  رة العربية املنعقدةجزيالندوة العاملية السادسة لدراسات تاريخ ال -

 .م2010-7-5هـــــــ 1431 -21 -19النــــــدوة العامليــــــة الســــــابعة لدراســــــات تــــــاريخ الجزيــــــرة العربيــــــة  -

 جامعة امللك سعود.  

لقاء السياحة والضيافة الثاني: املوارد البشرية في القطاع السياحي تحـت شـعار "نحـو تمكـين   - 

افتطــو البشــرية الســياحية و  املــوارد جمــادي اآلخــر  24-22فتــرة مــن خــالل اليــة" ير كفاءتهــا االحتر

 م كلية السياحة واآلثار جامعة امللك سعود.2010يونيو   7 -5 /  هـ1431

 م.  2010هـ  1431سالمية الرياض  املؤتمر الدولي األول للتراث العمراني في الدول اإل  -

ــاني وا - ــاملين اليونــ ــة بالعــ ــة امللــــبجامزنطــــي" بكليــــة اآلداب لبينــــدوة "عالقــــات الجزيــــرة العربيــ ك عــ

 م.  2010ديسمبر   8-7هـ  1432رم  مح2-1خالل الفترة من   -سعود

ثالثـــة بالريـــاض اللقـــاء العلمـــي للجمعيـــة الســـعودية للدراســـات األثريـــة للعـــام األول فـــي دورتـــ  ال -

 م.  2010هـ  1431

 

ــانياللقــــاء العلمــــي للجمعيــــة الســــعودية للدراســــات ا - ــ  الثالثــــة خــــالل ي فــــ ألثريــــة للعــــام الثــ دورتــ

افق  2/2/1432-1ة من  لفتر ا  م.  2011هـ  1432م بالرياض 6/1/2011-5هـ املو

 فــــــــي دورتــــــــ  الثالثــــــــةالثالــــــــث اللقــــــــاء العلمــــــــي للجمعيــــــــة الســــــــعودية للدراســــــــات األثريــــــــة للعــــــــام  -

 .  م بالرياض2012/هـ1433

رتــــ  الثالثــــة خــــالل دو ي فــــ رابــــعألثريــــة للعــــام الاللقــــاء العلمــــي للجمعيــــة الســــعودية للدراســــات ا -

 . م بالرياض2013/هـ  1434من  ترة  الف

ي دورتــــ  الثالثــــة خــــالل فــــ رابــــعألثريــــة للعــــام الاللقــــاء العلمــــي للجمعيــــة الســــعودية للدراســــات ا -

 .، املنعقد في استضافة جامعة جازانم2014/هـ  1435الفترة من  

ل ي دورتــــ  الثالثــــة خــــال فــــ عرابــــألثريــــة للعــــام الاللقــــاء العلمــــي للجمعيــــة الســــعودية للدراســــات ا -

 .الرياضمدينة باملعقد في رحاب جامعة امللك سعود  ،  م2016/هـ  1438شهر محرم  ن  فترة مال

الا  - لآل   والعشرون   ثاني ملؤتمر  العام  العربي"  لإلتحاد  الوطن  أثار  في  "دراسات  العرب  ثاريين 



 ، ومنسق لجامعة امللك سعود. م2019بدولة مصر دينة القاهرة املنعقد في م

الا  - العربي"    والعشرون  ثالثملؤتمر  الوطن  أثار  في  "دراسات  العرب  لآلثاريين  العام  لإلتحاد 

 ك سعود. ، ومنسق لجامعة امللم2020بدولة مصر دينة القاهرة املنعقد في م

الا  - العربي"    والعشرون  رابعملؤتمر  الوطن  أثار  في  "دراسات  العرب  لآلثاريين  العام  لإلتحاد 

  لكومنسق لجامعة املعلمية،  مشاركة بورقة  ،  م2021بدولة مصر  القاهرة  دينة  املنعقد في م

 سعود. 

 

 عشر: اإلنتاج العلمي واملؤلفات:  نيالثا
سلة مداوالت علمية ديمة )سلالجملة االسمية بين اللغة العربية واللغة املصرية الق  -1

ال  ةمحكم مجلللقاء  بدول  واآلثار  التاريخ  جمعية  للجمعية،  التعاون سنوي  الخليج    س  لدول 

هـ/  1430، السنة  10  العربية، سلسلة مداوالت علمية محكمة للقاء السنوي للجمعية، العدد

 م(. 9002

الحضارية-2 ودالالت   تيماء  من  املكعب  الحجري  املذبح  على  املنقوشة  )مجلة   الرموز 

للتاريخ   د الخليج  واآلثواآلثار،  التاريخ  عن جمعية  تصدر  محكمة  علمية  مورية  بدول  جلس ار 

 م(. 2011هـ/ 1432، السنة 6التعاون لدول الخليج العربية، العدد 

والتراث، -3 اآلثار  علم  في  دراسات  مجلة  األثري،  دادان  بموقع  مكتشف  إسالمي  حصن 

 دية للدراسات األثرية. م، الجمعية السعو 2011العدد الثالث 

الثالثالتواص-4 رمسيس  للملك  أثري  نقش  خالل  من  الحضاري  بواحة  املكتشف    ل 

   .م2013 مجلة آدوماتو السعودية،  تيماء في شمال غرب اململكة العربية

، مؤتمر التزامن والتواصل الحضاري بين شمال غرب الجزيرة العربية ومصر القديمة-5

 ولة املغرب. ة وجدة بدالعرب الخامس عشر بمديناالتحاد العام لآلثاريين 

مشترك(ا-6 )بحث  الحجرية  أثري:  ملصنوعات  املواسم  كنوز  تنقيبات  نتائج  دادان،  من  ة 

( ميدانية  آثارية  دراسات  مجلة  األولى،  الج1السبعة  تصدرها  محكمة  علمية  معية  ( سلسلة 

 م. 2014-2013هـ/ 1435-1434الرياض  السعودية للدراسات األثرية،

ال-7 والتواصل  صبيا  بيننقش  مصر    حضاري  وحضارة  العربية  الجزيرة  غرب  جنوب 

 ، الجمعية السعودية للدراسات األثرية.ثار والتراثسات في علم اآلمجلة درا .القديمة

القديمة وبالد   عاجياتصنوعات  م-8 نماذج من حضارتي مصر  العربية مع  الجزيرة  من 

افدين   واآلثاالر للتاريخ  الخليج  ت)مجلة  محكمة  علمية  دورية  جم ر،  عن  التاريخ  صدر  عية 

 م(. 2015هـ/ 1436، السنة 10 العدد بية،لخليج العر واآلثار بدول مجلس التعاون لدول ا

األثرية، واملشاركة  -9 والتنقيبات  امليدانية  إعداد  األعمال  املبدئي  في  أعمال التقرير  عن 



وسم  امل حتى  م  2007ه/  1428من الرابع    سما التنقيب امليداني في دادان )الخريبة( بالعال املو 

 .  ( ك مع آخرون)عمل مشتر م. 2011ه/  1432 الثامن

على  اإل -10 وفي  املشاركة  شراف  األثرية،  والتنقيبات  امليدانية  التقرير  األعمال  إعداد  في 

املوسم  املبدئي   بالعال  )الخريبة(  دادان  في  امليداني  التنقيب  أعمال  ه/  1433  التاسععن 

 نشره(.  إعداده و  )جارى  - شترك مع آخرون( )عمل مم. 2012

ية، وفي إعداد التقرير املبدئي عن أعمال يبات األثر عمال امليدانية والتنقاملشاركة األ -11

ك )عمل مشتر   .م2013ه/  1434  العاشر عال املواسم  التنقيب امليداني في دادان )الخريبة( بال

 .  مع آخرون(

املبدئي عن أعمال التقرير    بات األثرية، وفي إعداداألعمال امليدانية والتنقي املشاركة  -12

دادان  في  امليداني  ب)  التنقيب  االخريبة(  املواسم  عشر العال  )عمل م2014ه/  1435  لحادي   .

 مشترك مع آخرون(.  

املشاركة األعمال امليدانية والتنقيبات األثرية، وفي إعداد التقرير املبدئي عن أعمال -13

دادا في  امليداني  )الخريبةالتنقيب  املن  بالعال  عشر الث واسم  (  )عمل  م2015ه/  1436  اني   .

 مشترك مع آخرون(.  

كة األعمال امليدانية والتنقيبات األثرية، وفي إعداد التقرير املبدئي عن أعمال  املشار   -14

دادان  في  امليداني  املواسم    التنقيب  بالعال  عشر )الخريبة(  )عمل  م2016ه/ 1437  الثالث   .

 .  مشترك مع آخرون( 

و   -15 إعداداأل في  كة  املشار اإلشراف  وفي  األثرية،  والتنقيبات  امليدانية  التقرير    عمال 

املواسم  ا بالعال  )الخريبة(  دادان  في  امليداني  التنقيب  أعمال  عن  عشر  الملبدئي  رابع 

 . )عمل مشترك مع آخرون(.  م2017ه/ 1438

األ  -16 والتنقيبات  امليدانية  األعمال  في  واملشاركة  التقري اإلشراف  إعداد  وفي  ر  ثرية، 

العال املواسم الرابع عشر  محافظة  ( بدادان )الخريبة   ي عن أعمال التنقيب امليداني فياملبدئ

 م. )عمل مشترك مع آخرون(.  2018ه/ 1439

 ."األثري  بع سنوات من التنقيب دادان "الخريبة" س كنوز املشاركة في عمل كتاب  -17

والسياحة:    -18 واآلفصبيا  )ااملقومات  االستثمارية  مق  صبمجلة  العدد  حافظة  ، 1يا، 

 م(. 2009هـ/1430السنة 

 م.  2010هـ/1431، 2)مجلة محافظة صبيا، العدد  طقة جازانسياحة في من آفاق ال -19

 املصنوعات العاجية والعظمية. -20

 محافظة صبيا ماض ي وحاضر. -21

 .في الجزيرة العربية الدالالت الحضارية والتاريخية للجعالن )الجعارين( مكتشفة -22

 لية.د من املقاالت املنشورة في الصحف واملجالت املحالعدي -23



  –ق.م   القرن السادس السعودية العربية لكةمملبا (لخريبة)اديدان   ثيل حضارةتما-24

 .مقارنة دراسة : ق.مألول ا                                     القرن 

ية السياحة واآلثار بجامعة كلاآلثار بنقيب األثري لبعثة قسم  اركة في أعمال بعثة التشامل -25  

 . هـ1433/1434ملوسم عام قرية ذات كهل( ية )لفاو األثر قرية الك سعود بامل

 

 :  الجوائز العلمية وشهادات التقدير
العرب    - اآلثاريين  لشباب  العلمي  التفوق  وإتحاد  ) جائزة  العرب  لآلثاريين  العام  االتحاد 

 (. لعليا والبحث العلميدراسات اعربية املجلس العربي للالجامعات ال

 ة العربية السعودية.رع الكتب املتعلقة باآلثار في اململكجائزة امللك عبدالعزيز للكتاب في ف -

التا  - جمعية  تاريخ جائزة  لخدمة  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول  واآلثار  ريخ 

وآثارها.  العربية  لالقاء  ال)  الجزيرة  و   معيةجلسنوي  الجوف  ج  -اآلثارالتاريخ  امعة 

 م(.  1438/2017

الدكتور/ عبدالر   - العام لآل ن االتححمن الطيب األنصاري املقدمة مجائزة األستاذ  ثاريين اد 

آلثار عمل علمي يتناول عالقة الجزيرة العربية بالوطن العربي في مجال االعرب، وتمنح ألفضل  

 م(. 2017ـ/ ه 1439رب العام لآلثاريين الع ادلالتحوالحضارة )اللقاء السنوي  

 

   املناصب اإلدارية:

 . بكلية السياحة واآلثار الفندقيةرئيس قسم اإلدارة السياحة و  -

 دير مركز البحوث بكلية السياحة واالثار. م -

 ئيس قسم اآلثار بكلية السياحة واآلثار. ر  -

 آلثار.وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي املكلف بكلية السياحة وا -

 العليا.   الدراساتعضو مجلس عمادة   -


