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, الريـاض: مسسسـة عبـدالرمحن (   ناوم صفوية من شمالم المملعةة العر يةة ال ةعودية12
 م(.4447ا,ريية,  )السديري 
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 , الرياض: مسسسة الرتاث,منطاة الرياض: الباريخ ال ياسم واليضاري الاتيم  ( 15

 م(.4446هـ/ 7445) 
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م  2111ولييةةان: الباريةةر األولةةم للموسةةم الثةةامن ( ددن عاصةةمة مملعبةةم دادان 23
 م(.4477, ايمعية السعو ية للدراسا: األثرية, )(2الرياض: دراسات أثرية و

 : اللغة اإلن ليألية:2أ/

Aramaic and Nabetaean Inscriptions From North-
West Saudi Arabia. Riyadh: King Fahd National Library 
Publications, (1993). 

 : العبب المبربمة:3أ/

   مانشيسرت: جامعة أكسفور ماتمة ةباب ناوم الماا ر النبطية ام متا ن صالح     (1
 .66-6م(, ص ص: 7777)  جامعة, بريعانيا

 : مرابعة العبب:4أ/

, الريـــــاض:  ارة امللـــــك عبـــــدالعزيز, رللةةةةةة اسبعشةةةةةااية أثريةةةةةة إلةةةةةى ال أليةةةةةرة العر يةةةةةة   (1
 )باالشرتاك( املرتجم من اللغة الفرنسية إىل العربية. 657 -7ألتلهـ( ايزء ا7444)

الريــاض:  ارة امللـــك عبــدالعزيز, ايـــزء رللةةة اسبعشةةةااية أثريةةة إلةةةى ال أليةةرة العر يةةةة     (2
 الثاين )باالشرتاك( املرتجم من اللغة الفرنسية إىل العربية.

 ب( أ ياثه المنشورة:

, 7, ج5مـ   العصةور  "نقـوش صـفوية جديـدة مـن اـال اململكـة العربيـة السـعو ية",    (1
 .47-76ص ص , م(7777)

, ص ص 4, ج5مــ العصةةور    نقــوش نبعيــة مــن العــك   اململكــة العربيــة الســعو ية,   (2
747-474. 



ايــــــول: اململكـــــة العربيــــــة  –"نقـــــوش نبعيـــــة جديــــــدة مـــــن  ــــــارة املـــــزا  ســـــكاكا    (3
 .464-471ص ص  ,4ج ,1م    السعو ية"

 4عـــــــــد الةةةةةةةةةتارة   "نقــــــــوش صـــــــــفوية جديـــــــــدة مــــــــن مت ـــــــــ   ار ايـــــــــول للعلـــــــــوم",   (4
-774الســـنة الثامنـــة عشـــرة رجـــب, شـــعبان, رم ـــان, ص ص  ,هــــ(7777/7477)

754. 

الةةةةةةتارة   ,"نقــــــوش نبعيــــــة مــــــن جبــــــل الني ــــــة بــــــايول, اململكــــــة العربيــــــة الســــــعو ية"   (5
 .44-1السنة التاسعة عشرة, احملرم, صفر, ربيع األتل, ص ص  ,هـ(7777/7477)

  راسة لنقـوش صـفوية جديـدة, مت ـ   سـم اآلثـار تاملتـاح , جامعـة امللـك سـعو ","   (6
 .466-477هـ(, ص ص 7474-7777, )7-4العد انرسالة المشرأل   

العربيـــــة " راســـــة ةليليـــــة جديـــــدة لنقـــــوش نبعيـــــة مـــــن مو ـــــع القلعـــــة بـــــايول: اململكـــــة    (7
م(, ص ص 7774) 5مـ  (   1م لةة بامعةة الملةع سةعود  ا داب و السعو ية",

767 – 774. 

"نقوش صفوية جديدة من مت ـ   سـم اآلثـار تاملتـاح , كليـة اآل ام, جامعـة امللـك    (8
, 4مــــــ  (  2م لةةةةةةة بامعةةةةةةة الملةةةةةةع سةةةةةةعود  ا داب و ",4ســــــعو  جمموعــــــة ر ــــــم

 .445-716م(, ص ص 7775)

كليـة اآل ام, جامعـة امللـك  وية جديـدة مـن مت ـ   سـم اآلثـار تاملتـاح نقوش صف"   (9
, 4مـــــــ  (  1م لةةةةةةةة بامعةةةةةةةة الملةةةةةةةع سةةةةةةةعود  ا داب و (",7ســـــــعو  جمموعـــــــة )

 .444-467م(, ص ص 7771)

مــ  دراسةةات  "نقــوش عربيــة االيــة مــن تب ــر اــال لــرم اململكــة العربيــة الســعو ية",  (11
 .757-761م(, ص ص 7771) 4, عد  44



العـــد  الثـــاين, الســـنة اعا يـــة تالعشـــرتن, احملـــرم, الةةةتارة   "املـــوطن األصـــلي ل,نبـــاط",  (11
 .44 – 51م(, ص ص 7771هـ, 7475صفر, ربيع األتل )

 ,, عـــد 46مـــ  "  دراسةةةات  "نقـــوش عربيـــة االيـــة مـــن مو ـــع اهلنـــد,  نعقـــة تبـــوك   (12
 . )باالشرتاك(.744-747م(, ص ص 7774)

   م لةةةةة بامعةةةةة مــــن مو ـــع أم ســــ ب اململكـــة العربيــــة الســـعو ية""نقـــوش صـــفوية     (13
 .447-717م(, ص ص 7774, )7عد  (  1الملع سعود  ا داب و

العـد  الثـاين, السـنة الةتارة   " النقوش تالرسوم ال خرية بايواء   منعقة الق ـيم",    (14
 )باالشرتاك(. 477-741م(, ص ص 7774الثالثة تالعشرتن, )

م لةةةةةةةة ةليةةةةةةةة ا داب  بامعةةةةةةةة  ش عربيـــــــة مـــــــن منعقـــــــة حســـــــم  بتبـــــــوك","نقـــــــو     (15
 , )باالشرتاك(444-444م(, ص ص. 4444-م7777)  اإلسعنترية 

هـــ(, 7477)الةةتارة   نقــوش نبعيــة جديــدة مــن منعقــة )رم( جنــوم لــرم تيمــاء","(    16
 .444-717ص ص

 باململكـة العربيـة السـعو ية","نقوش عربية االية من جبل ام سلمان   افظة حائـل     (17
-746م( ص ص 7777. )77,  مـ  ( 2م لة  بامعةة الملةع سةعود  ا داب و

774. 

, 77مــ  م لةةة بامعةةة الملةةع سةةعود  ا داب   "نقــوش نبعيــة مــن  ــا" املعتــدل",  (  18
 .777-777ص ص , م(4447)

"  عو ية( "نقــــــوش نبعيــــــة جديــــــدة مــــــن مو ــــــع الســــــي    العــــــك: باململكــــــة العربيــــــة الســــــ19
 .65 -46(, ص ص م4477) , يوليو44أدوماتو



, العـــد  الثالـــة الســـنة الةةةتارة"نقـــوش نبعيـــة جديـــدة مـــن مو ـــع ه ـــيبا: امل ـــلعاين",  (21
 .51 -41, ص ص. هـ(7474السابعة تالثكثني )

  6مةة  موسةوعة ا ثةةار  المملعةة العر يةة ال ةعودية  "الريـاض   الع ـور القد"ـة",   (21
 .474 -447 بة امللك عبدالعزيز, ص صمكت هة( 1428و

 موسةةةوعة ا ثةةةار  المملعةةةة العر يةةةة ال ةةةعودية  "الكتابـــا: القد"ـــة  نعقـــة ايـــول",  (22
 .476 -444 مكتبة امللك عبدالعزيز, ص ص هة( 1428  و17م 

الفرنســـــــي   منعقـــــــة وــــــران: مســـــــ  النقـــــــوش  -املوســــــم الســـــــا س للفريـــــــ  الســــــعو ي("23
 .45-77م(, ص ص 4477, العد  الثامن, )ةنتة, "م(4477)

"  ادومةةاتو ك: اململكــة العربيــة الســعو يةبعيــة جديــدة مــن مو ــع الســي    العــنقــوش ن( "24
 .56 -35م(  ص ص2111  و24
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 األ ياث البم تيت النشر: 3ب/

مةةؤتمر العبا ةةات ",  راســة ةليليــة  -"الكتابــا: النبعيــة   اململكــة العربيــة الســعو ية (1
 .صف ة( 44, تونس: جامعة تونس )الاتيمة

م(, الريــاض: اهليئــة العامــة 4474الثانيــة, العبعــة المع ةةم النبطةةم وعر م/ان ليةةألي(  (4
 للسياحة تاآلثار.

 م(2113ناوم سرمتار ميااظة تيمار  الرياض: ال معية األثرية ال عودية و (7
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 التذكاري لألستاذ الدكتور معاوية إبراهيم

 

 األ ياث البم تيت اإلعتاد: 4ب/



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

 الرياض: بدعم من مسسسة بن ال ن.العبا ات الاتيمة ام ال أليرة العر ية   (4
 .العبا ات ال امية (3
ناوم نبطية من موقع سرمتار  لغرض المشارةة ايه ام مؤتمر العة    رعايةة مةن  (4

 م(.2113بامعة طيبة و

 مشارةاته ام المناسبات العلمية:

 م7747       أكسفور , مسسسة آرام -7

 م7744        سا: العربية يامعةلندن الدرا -4

   م4444   مانشسرت الدراسا: العربية يامعة مانشسرت -7

 هـ7474       القاهرة, اةا  املسرخني العرم -4

 هـ7477               القاهرة, جامعة القاهرة -6

 م4447    الرياض, ايمعية التارسية السعو ية      -5

 م4441     بلن مسمتر منظمة اآلثار العامية  -1

 م4444              مانشيسرت مسمتر الشرق األتسط -4

  م4447          لندن الدراسا: العربية -7

   م4474                  ماربورج الكتابا: القد"ة -74

 م4474    اتتات مسمتر التواصل اع اري-77

 م4477       العك آثار مسمتر -74



  
  

 

 عضويبه ام الل ان العلمية:

 مقررا            هـ7475 -74   سم اآلثار تاملتاح    ( ينة اإلرشا  العكيب7

 ع وا           هـ7475 -77    سم اآلثار تاملتاح       ( ينة االمت انا:4

 مقررا                هـ7444-44       سم التاريخ    ( ينة الدراسا: العليا7

   مقررا           هـ7444-44   سم اآلثار تاملتاح     ( ينة الدراسا: العليا4

  مقررا         هـ7445-46    سم اآلثار تاملتاح    ( ينة العك ا: ا,ارجية6

  مقررا     حىت اآلن -7445      سم اآلثار تاملتاح    ( ينة املقررا: الدراسية5

 هـ    7474-75ممثك  عن  سم اآلثار  اآل ام  لية( ينة ف ص ا,عط الدراسية بك1
 ع وا   

      هـ7444 -74( ينة ف ص ا,عط الدراسية بكلية اآل ام ممثك  عن  سم التاريخ 4
 ع وا  

 هـ7477 -74( ينة لف ص خعط طكم الدراسا: العليا   سم اآلثار مقرر ا 7

 -74التمديد   سم اآلثار    مقرر ا ( ينة استقعام الكفاءا: تالنظر   جتديد العقو  ت 74
  هـ7477

 داخل المملعة:  -المهام اإلدارية  العلية   امعة الملع سعود



 هـ7444-47                                          رئيس  سم التاريخ ملدة عام

 هـ7444 -44                   ع و هيئة ةرير جملة جامعة امللك سعو  )اآل ام(

 هـ7444 -44                   هيئة ةرير جملة جامعة امللك سعو  )اآل ام( رئيس

 هـ7441 -44                                            ع و جملس كلية اآل ام

 هـ7447-41تكيل كلية السياحة تاآلثار لشستن األكا "ية                         

 هـ7474-41                               ع و جملس كلية السياحة تاآلثار   

 هـ7477 -44                                ع و ينة الرت يا: باجمللس العلمي

 هـ7477 – 44                             ع و اجمللس العلمي جبامعة امللك سعو 

 هـ7444 -47                      رئيس اللجنة الت  ريية للندتة العاملية ا,امسة

 هـ7447 -45                         رئيس اللجنة الت  ريية للندتة العاملية السا سة

 هـ7447-45مستشار لري متفرغ  ارة امللك عبدالعزيز                           

 هـ7474للعام الدراسي            -ع و ينة املعا ال:, تزارة التعليم العال 

 ت داخل المملعة:عضويبه   معيا

 هـ7444-74                  ع و جملس إ ارة ايمعية التارسية السعو ية

 حىت اآلن -74                              ع و ايمعية التارسية السعو ية

 هـ7444-77                                  ع و مجعية اآلثار السعو ية

 هـ7447-44                    السعو يةع و جملس إ ارة مجعية اآلثار 



 هـ7444-74                      ع و هيئة ةرير اجمللة التارسية السعو ية

 هـ7445 -47رئيس هيئة ةرير اجمللة التارسية السعو ية                     

 ـ              هـ7477           الثقافية, املل قية السعو ية بكندارئيس ةرير اجمللة 

 المهام خارج المملعة:

 أسباذ زا ر:

 هـ7444 األر ن كلية اآلثار تاالنثرتبولوجيا جامعة الريموك

    هـ7474   أستاذ زائر جامعة برلني, أملانيا

 :مناقشات

  م ر    )مرتان(    املعهد العال لشرق األ ىن القدًن جامعة الز ازي 

 سوريا  )مرتان (   كلية اآل ام جامعة  مش 

 سوريا      )مرة تاحدة(   كلية اآل ام جامعة حلب

 م ر   )مرة تاحدة(      القاهرةجامعة 

 :العمل

 األةاديمم البعليمم:-أ

 هـ7474-77  التدريس جبامعة الز ازي  املعهد العال لشرق األ ىن القدًن      

  هـ7474-47         التدريس جبامعة القاهرة الف ل الثاين  للعام الدراسي 

 األةاديمم اإلداري:-ب



  هـ7477    , املل قية السعو ية بكندامستشار طكيب
 

 

 

 


