االسم :سليمان بن عبدالرمحن حممد الذييب
املولد :الزلفي عام 7711هـ.
E. mail: solali999@yahoo.com
E. mail: Solali999@gmail.com
املكتب مباشر4514764 :
الفاكس4114714 :
الخبرات العلمية والعملية:
 )7معيد
 )4أستاذ مساعد
 )7أستاذ مشارك
 )4أستاذ

7447-7444هـ
7476-7474هـ
7477-7476هـ
7477هـ

مؤلفاته المنشورة:
 ) 1دراسةةة تيليليةةة للناةةوم ا راميةةة الاتيمةةة اةةم تيمةةار :المملعةةة العر يةةة ال ةةعودية
الرياض :مكتبة امللك فهد الوطنية7774( ,م).
 )2دراسة تيليلية لناوم نبطية من شمال غرب المملعة العر يةة ال ةعودية الريـاض:
مكتبة امللك فهد الوطنية (7776م).
 )3ا ثةةار والعبا ةةات النبطيةةة اةةم منطاةةة ال ةةو

الريــاض ,معبعــة ا,الــد7775( ,م)

(باالشرتاك)

 )4ناوم الي ر النبطية الرياض :مكتبة امللك فهد الوطنية7774( ,م).
 )5ناةةوم ثموديةةة مةةن المملعةةة العر يةةة ال ةةعودية الريــاض :مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة
(7777م).
)6

ناوم قارا الثمودية منطاة ال و  :المملعة العر ية ال ةعودية ,الريـاض ,مسسسـة

عبدالرمحن السديري ,ا,ريية (4444م).

 )7المع م النبطم الرياض :مكتبة امللك فهد الوطنية (4444م).
 )8دراسة لناوم ثموديةة مةن ةببةة لا ةل :المملعةة العر يةة ال ةعودية الريـاض :مكتبـة
امللك فهد الوطنية4444( ,م).
 )9متخل إلى قواعت الناوم النبطية الرياض :معبعة ا,الد4447( ,م).
 )11ناوم أم ال ذايذ النبطية الرياض :مكتبة امللك فهد الوطنية4444( ,م).
 )11نا ةةوم ثمودي ةةة م ةةن س ةةعاةا وق ةةار اريي ةةة والط ةةوير الا ةةتير) :المملع ةةة العر ي ةةة
ال عودية الرياض :مكتبة امللك فهد الوطنية4444( ,م).

 )12ناوم صفوية من شمالم المملعةة العر يةة ال ةعودية ,الريـاض :مسسسـة عبـدالرمحن
السديري ا,ريية4447( ,م).
 )13ناةةوم ثموديةةة بتيةةتة اةةم ال ةةو
امللك فهد الوطنية (4447م).

المملعةةة العر يةةة ال ةةعودية الريــاض :مكتبــة

 )14األوبةةاريبيون والفينيايةةون :مةةتخل تةةاريخم الريــاض :ايمعيــة التارسيــة الســعو ية:
حبوث تارسية ,اإلصدار السابع عشر7446( ,هـ4444 /م).
 )15منطاة الرياض :الباريخ ال ياسم واليضاري الاتيم ,الرياض :مسسسة الرتاث,
(7445هـ4446 /م).
 )16ناةةوم نبطيةةة اةةم ال ةةو الع ة ر تيمةةار :المملعةةة العر يةةة ال ةةعودية ,الريــاض:
مكتبة امللك فهد الوطنية77445( ,هـ4446 /م).
 )17مع ةةم المفةةردات ا رامي ةةة الاتيمةةة :دراس ةةة ماارنةةة ,الريــاض :مكتبــة امللــك فهــد
الوطنية7441( ,هـم4445م).
 )18ناوم تيمار ا رامية الرياض :مكتبة امللك فهد الوطنية4441( ,م).
 )19العبا ةة اةم الشةرأل األدنةى الاةتيم مةن الرمةأل إلةى األ تيةة ,بـريت ::الـدار العربيـة
للموسوعا7444( ,:هـ4444/م).
 )21متونة الناوم النبطية ام المملعة العر ية ال عودية الرياض :ارة امللك عبدالعزيز,
(4474م) (جملدان).
 )21قواعت اللغة النبطية ,الرياض :مكتبة امللك فهد الوطنية7474( ,هـ4477/م)
 )22الباريخ ال ياسم لألنباط الرياض :اهليئة العامة للسياحة تاآلثار4477( ,م).

 )23ددن عاصةةمة مملعبةةم دادان ولييةةان :الباريةةر األولةةم للموسةةم الثةةامن 2111م
الرياض :دراسات أثرية و ,)2ايمعية السعو ية للدراسا :األثرية4477( ,م).
أ :2/اللغة اإلن ليألية:
Aramaic and Nabetaean Inscriptions From NorthWest Saudi Arabia. Riyadh: King Fahd National Library
Publications, (1993).
أ :3/العبب المبربمة:
 )1ماتمة ةباب ناوم الماا ر النبطية ام متا ن صالح مانشيسرت :جامعة أكسفور
جامعة ,بريعانيا (7777م) ,ص ص.66-6 :
أ :4/مرابعة العبب:
 )1رلل ة ةةة اسبعش ة ةةااية أثري ة ةةة إل ة ةةى ال ألي ة ةةرة العر ي ة ةةة ,الريـ ــاض :ارة امللـ ــك عب ـ ــدالعزيز,
(7444هـ) ايزء األتل( 657 -7باالشرتاك) املرتجم من اللغة الفرنسية إىل العربية.

 )2رللةةة اسبعشةةااية أثريةةة إلةةى ال أليةةرة العر يةةة الريــاض :ارة امللــك عبــدالعزيز ,ايــزء
الثاين (باالشرتاك) املرتجم من اللغة الفرنسية إىل العربية.
ب) أ ياثه المنشورة:
" )1نقـوش صـفوية جديـدة مـن اـال اململكـة العربيـة السـعو ية" ,العصةور مـ  ,5ج,7
(7777م) ,ص ص .47-76

 )2نقــوش نبعيــة مــن العــك
.474-747

اململكــة العربيــة الســعو ية ,العصةةور م ـ  ,5ج ,4ص ص

" )3نق ـ ــوش نبعي ـ ــة جدي ـ ــدة م ـ ــن ـ ــارة املـ ـ ـزا س ـ ــكاكا – اي ـ ــول :اململك ـ ــة العربي ـ ــة
السعو ية" م  ,1ج ,4ص ص .464-471
" )4نقـ ـ ـ ــوش صـ ـ ـ ــفوية جديـ ـ ـ ــدة مـ ـ ـ ــن مت ـ ـ ـ ـ

ار ايـ ـ ـ ــول للعلـ ـ ـ ــوم" ,الة ة ة ةةتارة عـ ـ ـ ــد 4

(7477/7777ه ــ) ,الس ــنة الثامن ــة عش ــرة رج ــب ,ش ــعبان ,رم ــان ,ص ص -774
.754
" )5نق ـ ــوش نبعي ـ ــة م ـ ــن جب ـ ــل الني ـ ــة ب ـ ــايول ,اململك ـ ــة العربي ـ ــة الس ـ ــعو ية" ,الة ة ةةتارة

(7477/7777هـ) ,السنة التاسعة عشرة ,احملرم ,صفر ,ربيع األتل ,ص ص .44-1

 " )6راسة لنقـوش صـفوية جديـدة ,مت ـ

سـم اآلثـار تاملتـاح  ,جامعـة امللـك سـعو ",

رسالة المشرأل العد ان7474-7777( ,7-4هـ) ,ص ص .466-477
 " )7راسـ ــة ةليليـ ــة جديـ ــدة لنقـ ــوش نبعيـ ــة مـ ــن مو ـ ــع القلعـ ــة بـ ــايول :اململكـ ــة العربيـ ــة
السعو ية" ,م لةة بامعةة الملةع سةعود ا داب و )1مـ 7774( 5م) ,ص ص
.774 – 767
" )8نقوش صفوية جديدة من مت ـ

سـم اآلثـار تاملتـاح  ,كليـة اآل ام ,جامعـة امللـك

س ـ ــعو جمموع ـ ــة ر ـ ــم ,"4م لة ة ةةة بامعة ة ةةة الملة ة ةةع سة ة ةةعود ا داب و )2م ـ ـ ـ ,4
(7775م) ,ص ص .445-716
" )9نقوش صفوية جديـدة مـن مت ـ

سـم اآلثـار تاملتـاح كليـة اآل ام ,جامعـة امللـك

س ـ ـ ــعو جمموع ـ ـ ــة ( ,")7م ل ة ة ةةة بامع ة ة ةةة المل ة ة ةةع س ة ة ةةعود ا داب و )1مـ ـ ـ ـ ,4
(7771م) ,ص ص .444-467
" )11نقــوش عربيــة االيــة مــن تب ــر اــال لــرم اململكــة العربيــة الســعو ية" ,دراسةةات مـ
 ,44عد 7771( 4م) ,ص ص .757-761

" )11امل ــوطن األص ــلي ل,نب ــاط" ,ال ةةتارة الع ــد الث ــاين ,الس ــنة اعا ي ــة تالعش ــرتن ,احمل ــرم,
صفر ,ربيع األتل (7475هـ7771 ,م) ,ص ص .44 – 51
" )12نق ــوش عربي ــة االي ــة م ــن مو ــع اهلن ــد ,نعق ــة تب ــوك" دراس ةةات مـ ـ  ,46ع ــد ,
(7774م) ,ص ص ( .744-747باالشرتاك).
" )13نق ــوش ص ــفوية م ــن مو ــع أم سـ ـ ب اململك ــة العربي ــة الس ــعو ية" م ل ةةة بامع ةةة
الملع سعود ا داب و )1عد 7774( ,7م) ,ص ص .447-717

 " )14النقوش تالرسوم ال خرية بايواء منعقة الق ـيم" ,الةتارة العـد الثـاين ,السـنة
الثالثة تالعشرتن7774( ,م) ,ص ص ( 477-741باالشرتاك).
" )15نقـ ـ ــوش عربيـ ـ ــة مـ ـ ــن منعقـ ـ ــة حسـ ـ ــم بتبـ ـ ــوك" ,م لة ة ةةة ةلي ة ة ةةة ا داب بامع ة ة ةةة
اإلسعنترية (7777م4444-م) ,ص ص( ,444-444 .باالشرتاك)
" )16نقــوش نبعيــة جديــدة مــن منعقــة (رم) جنــوم لــرم تيمــاء" ,الةةتارة (7477هــ),
ص ص.444-717
)17

"نقوش عربية االية من جبل ام سلمان

افظة حائـل باململكـة العربيـة السـعو ية",

م لة بامعةة الملةع سةعود ا داب و , )2مـ 7777( .77م) ص ص -746
.774
" )18نقــوش نبعيــة مــن ــا" املعتــدل" ,م لةةة بامعةةة الملةةع سةةعود ا داب مـ ,77
(4447م) ,ص ص .777-777
" )19نق ـ ــوش نبعي ـ ــة جدي ـ ــدة م ـ ــن مو ـ ــع الس ـ ــي

الع ـ ــك :باململك ـ ــة العربي ـ ــة السـ ـ ـعو ية"

أدوماتو ,44يوليو (4477م) ,ص ص .65 -46

" )21نقــوش نبعيــة جديــدة مــن مو ــع ه ــيبا :امل ــلعاين" ,الةةتارة ,العــد الثالــة الســنة
السابعة تالثكثني (7474هـ) ,ص ص.51 -41 .
" )21الريـاض

الع ـور القد"ـة" ,موسةوعة ا ثةةار المملعةة العر يةة ال ةعودية مة 6

و1428هة) مكتبة امللك عبدالعزيز ,ص ص .474 -447
" )22الكتابــا :القد"ــة نعقــة ايــول" ,موسةةوعة ا ثةةار المملعةةة العر يةةة ال ةةعودية
م  17و1428هة) مكتبة امللك عبدالعزيز ,ص ص .476 -444
")23املوسـ ـ ــم السـ ـ ــا س للفري ـ ـ ـ السـ ـ ــعو ي -الفرنسـ ـ ــي

منعقـ ـ ــة و ـ ـ ـران :مس ـ ـ ـ النقـ ـ ــوش

(4477م)" ,ةنتة ,العد الثامن4477( ,م) ,ص ص .45-77
" )24نقــوش نبعيــة جديــدة مــن مو ــع الســي

العـك :اململكــة العربيــة الســعو ية" ادومةةاتو

 24و2111م) ص ص.56 -35

ب :2/اللغة اإلن ليألية:
1) "A new minaean Inscription from north Arabia",
AAE, (1990).pp.20-30.
2) "Two Dated Nabataean Inscriptions from the al- Jawf",
JSS 39, (1994) pp.33-40.
"New Safaitic Inscriptions from the north Saudi

)3

Arabia", AAE, (1996). pp.32-7.
"New Nabataean Inscriptions from Qyal, al-Jauf:

)4

Saudi Arabia", JFA 7, (1997), pp.125-45.

5) "The native Land of the Nabataeans",JSS4, (1997), pp.
233-42.
6)"New Nabataean Inscriptions From al-Sig Site in alulā: Saudi Arabia" Proceeding of the Seminar for

C

Arabian Studies, 2011, pp.249-370.
7)"A New Nabataean Inscriptions From Hūḍybāt Al-

maḍlcānī Site", Journal of Semitic Studies, Supplement
28,( 2011), pp.35-51.

ب 3/األ ياث البم تيت النشر:
" )1الكتابــا :النبعيــة

اململكــة العربيــة الســعو ية -راســة ةليليــة" ,مةةؤتمر العبا ةةات

الاتيمة ,تونس :جامعة تونس ( 44صف ة).

 )4المع ةةم النبطةةم وعر م/ان ليةةألي) العبعــة الثانيــة4474 ,م) ,الريــاض :اهليئــة العامــة
للسياحة تاآلثار.
 )7ناوم سرمتار ميااظة تيمار الرياض :ال معية األثرية ال عودية و2113م)
4) "The Aramaic Inscriptions in Taymā: Analytical
Study", Forthcoming, (2010).
في الكتاب

)5) "A Nabataean Stela In TaymāƆ Museum", (2012
التذكاري لألستاذ الدكتور معاوية إبراهيم

ب 4/األ ياث البم تيت اإلعتاد:

 )7متونة الناوم الثموديةة اةم المملعةة العر يةة ال ةعودية ,بـدعم مـن كرسـي األسـتاذ
الدكتور عبدالعزيز املانع للغة العربية.

 )4العبا ات الاتيمة ام ال أليرة العر ية الرياض :بدعم من مسسسة بن ال ن.
 )3العبا ات ال امية.
 )4ناوم نبطية من موقع سرمتار لغرض المشارةة ايه ام مؤتمر العة
بامعة طيبة و2113م).
مشارةاته ام المناسبات العلمية:
 -7أكسفور  ,مسسسة آرام

7747م

 -4لندن الدراسا :العربية يامعة

7744م

 -7مانشسرت الدراسا :العربية يامعة مانشسرت

4444م

 -4القاهرة ,اةا املسرخني العرم

7474هـ

 -6القاهرة ,جامعة القاهرة

7477هـ

 -5الرياض ,ايمعية التارسية السعو ية

4447م

 -1بلن مسمتر منظمة اآلثار العامية

4441م

 -4مانشيسرت مسمتر الشرق األتسط

4444م

 -7لندن الدراسا :العربية

4447م

 -74ماربورج الكتابا :القد"ة

4474م

-77اتتات مسمتر التواصل اع اري

4474م

 -74مسمتر آثار العك

4477م

رعايةة مةن

عضويبه ام الل ان العلمية:
 )7ينة اإلرشا العكيب سم اآلثار تاملتاح

7475 -74هـ

مقررا

سم اآلثار تاملتاح

7475 -77هـ

ع وا

 )4ينة االمت انا:

7444-44هـ

 )7ينة الدراسا :العليا

سم التاريخ

 )4ينة الدراسا :العليا

سم اآلثار تاملتاح

7444-44هـ

مقررا
مقررا
مقررا

 )6ينة العك ا :ا,ارجية سم اآلثار تاملتاح

7445-46هـ

 )5ينة املقررا :الدراسية سم اآلثار تاملتاح

 -7445حىت اآلن مقررا

 )1ينة ف ص ا,عط الدراسية بكلية اآل ام ممثك عن سم اآلثار 7474-75هـ
ع وا
 )4ينة ف ص ا,عط الدراسية بكلية اآل ام ممثك عن سم التاريخ 7444 -74هـ
ع وا
 )7ينة لف ص خعط طكم الدراسا :العليا سم اآلثار مقررا 7477 -74هـ
 )74ينة استقعام الكفاءا :تالنظر
7477هـ

جتديد العقو تالتمديد سم اآلثار مقررا -74

المهام اإلدارية العلية امعة الملع سعود -داخل المملعة:

رئيس سم التاريخ ملدة عام

7444-47هـ

ع و هيئة ةرير جملة جامعة امللك سعو (اآل ام)

7444 -44هـ

رئيس هيئة ةرير جملة جامعة امللك سعو (اآل ام)

7444 -44هـ

ع و جملس كلية اآل ام

7441 -44هـ

تكيل كلية السياحة تاآلثار لشستن األكا "ية

7447-41هـ

ع و جملس كلية السياحة تاآلثار

7474-41هـ

ع و ينة الرت يا :باجمللس العلمي

7477 -44هـ

ع و اجمللس العلمي جبامعة امللك سعو
رئيس اللجنة الت

ريية للندتة العاملية ا,امسة

رئيس اللجنة الت

ريية للندتة العاملية السا سة

مستشار لري متفرغ ارة امللك عبدالعزيز
ع و ينة املعا ال ,:تزارة التعليم العال  -للعام الدراسي

7477 – 44هـ
7444 -47هـ
7447 -45هـ
7447-45هـ
7474هـ

عضويبه معيات داخل المملعة:
ع و جملس إ ارة ايمعية التارسية السعو ية

7444-74هـ

ع و ايمعية التارسية السعو ية

 -74حىت اآلن

ع و مجعية اآلثار السعو ية

7444-77هـ

ع و جملس إ ارة مجعية اآلثار السعو ية

7447-44هـ

ع و هيئة ةرير اجمللة التارسية السعو ية

7444-74هـ

رئيس هيئة ةرير اجمللة التارسية السعو ية

7445 -47هـ

رئيس ةرير اجمللة الثقافية ,املل قية السعو ية بكندا

7477هـ

ـ

المهام خارج المملعة:
أسباذ زا ر:
جامعة الريموك كلية اآلثار تاالنثرتبولوجيا

األر ن 7444هـ

أستاذ زائر جامعة برلني ,أملانيا

7474هـ

مناقشات:
جامعة الز ازي املعهد العال لشرق األ ىن القدًن (مرتان)

م ر

(مرتان )

سوريا

جامعة حلب كلية اآل ام

(مرة تاحدة)

سوريا

جامعة القاهرة

(مرة تاحدة)

م ر

جامعة مش

كلية اآل ام

العمل:
أ-األةاديمم البعليمم:
التدريس جبامعة الز ازي املعهد العال لشرق األ ىن القدًن

7474-77هـ

التدريس جبامعة القاهرة الف ل الثاين للعام الدراسي

7474-47هـ

ب-األةاديمم اإلداري:

مستشار طكيب ,املل قية السعو ية بكندا

7477هـ

