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تولي األجهزة املعنية باآلثار واملتاحف يف دول جملس التعاون أهمية كربى لوضع 
املعلومة يف املتناول وحتديثها، وإيصاهلا إىل أكرب شرحية ممكنة من املهتمني واملتابعني، 
فقد   أهمية ذلك  إىل  وبالنظر  الغاية.  إىل هذه  تؤدي  اليت  الوسائل  كافة  مستفيدة من 
برزت احلاجة إىل ضرورة إعادة إصدار الطبعة الثانية من دليل املتخصصني والعاملني 
يف جمال اآلثار واملتاحف من أجل سهولة التعرف على هؤالء املتخصصني، والتعريف 
بهم لدى األوساط العربية والدولية العاملة يف خمتلف جماالت اآلثار واملتاحف وتسهيل 
التواصل معهم لالستفادة من خرباتهم الغنية اليت راكموها عرب السنني، والتعرف من 
ثم على املقتنيات اليت يشرفون عليها، واألساليب اليت اتبعوها يف الوصول إىل الكثري 
من املكتشفات اليت شكلت فتحاً كبرياً للعديد من الشواهد احلضارية والثقافية اليت 

تزخر بها املنطقة.

سوف يتيح هذا الدليل املتخصص يف جماله ملن أفنوا حياتهم ووظفوا جهودهم يف 
هذا اجملال، إمكانية املشاركة  الفاعلة يف الفعاليات اليت تنظم يف أي دولة من دول 
اجمللس أو يف دول العامل االخرى، ومن ثم سيغدو ذا فوائد مجة تفرض وجوده يف كل 

مكتبة ويف كل بيت أو مؤسسة  مهتمة مبجال اآلثار واملتاحف.

من هذا املنطلق سعت األمانة العامة بالتعاون مع األجهزة املعنية باآلثار واملتاحف يف 
دول جملس التعاون، إىل توفري مادة الدليل واملعلومات اخلاصة بكل باحث و مراجعتها 

وتنقيحها، ومن ثم تدوينها يف هذا الكتاب سعياً وراء حتقيق الفائدة املنشودة.

واهلل ولي التوفيق

مقدمــــــــة
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االمارات العربية 
املتحدة

1. )احلوسين( بدرية عبيد:
تعمل مرشدة سياحية بإدارة الرتاث واآلثار بالفجرية.حاصلة على بكالوريوس 
يف العلوم ختصص جيولوجيا من جامعة اإلمارات العربية املتحدة سنة 2000، 
جتيد اللغة العربية واالجنليزية.تلقت العديد من الدورات والربامج التدريبية يف 

اجملال بالداخل واخلارج.

عنوانها: 
ص.ب)500(  الفجرية – دولة اإلمارات العربية املتحدة.

هاتف:09/2229085.

فاكس:09/2229539.

2. )اخلمريي( جاسم حممد عبداهلل:
يعمل مرشد سياحي وفين ترميم مبتحف راس اخليمة،له خربة سبع سنوات، 

جييد العربية واالجنليزية.

عنوانه:
ص.ب: )94( رأس اخليمة – دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

هاتف:0097172333411.

3. )السويدي ( علي محيد:
يعمل مسؤول الرتاث البحري مبتحف عجمان.
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عنوانه:
ص.ب)2829(عجمان – دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

هاتف: 06/7423824. 
فاكس: 06/7441202. 
متحرك:050/7871431.

4. )الشامسي( أمحد خليفة:
يعمل مديرا إلدارة الرتاث واآلثار بالفجرية.حاصل على بكالوريوس يف التاريخ 
واآلثار من جامعة اإلمارات العربية املتحدة سنة 1982. ودبلوم دراسات عليا 
التاريخ  يف  املاجستري  لنيل  وحيضر  العربية.  بريوت  جامعة  من   2000 سنة 
والربامج  الدورات  من  العديد  واالجنليزية.تلقي  العربية  اللغة  جييد  القديم، 

التدريبية يف اجملال بالداخل واخلارج.
 

عنوانه:
ص.ب)500(  الفجرية - دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

هاتف:09/2229085 
 فاكس:09/2229539 

5. )الظاهري( حممد مطر:
يعمل  أثاري بإدارة البيئة التارخيية بهيئة أبوظيب للثقافة والرتاث، حاصل 
على بكالريوس تاريخ وآثار من جامعة اإلمارات العربية عام 2003م، يعمل 
باجملال منذ العام 2003م وقد تلقى العديد من الدورات التدريبية يف جمال عمله 
وشارك يف العديد من املسوحات األثرية يف إمارة أبوظيب وجزرها واملشاركة يف 

برنامج املسح األثري املشرتك لدول جملس التعاون اخلليجي.
 

عنوانه: 
ص ب )15715( العني – دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

هاتف: 0097137641595.  
فاكس: 0097137667551.
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6. )العوضي ( إبراهيم حممد:
يعمل مسؤول الرتاث الشعيب مبتحف عجمان.

عنوانه:
ص.ب)2829(عجمان – دولة اإلمارات العربية املتحدة.

هاتف: 06/7423824  
فاكس: 06/7441202 

متحرك:050/6962121

7. )العويس( عبدا هلل رمحة:
ويعمل  أمينا ملتحف آثار الشارقة بدائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة،له خدمة 
)9( سنوات، حاصل على بكالوريوس آداب تاريخ من جامعة بريوت العربية  

عام 1998م، جييد اللغة االجنليزية. 

عنوانه:
 هاتف: 065665466   

فاكس: 065660334

8. )الغفلي (علياء حممد راشد: 
تاريخ  بكالوريوس ختصص  على  حاصلة  القيوين  أم  ملتحف  كمسئولة  تعمل 
وآثار من جامعة اإلمارات العربية املتحدة, هلا خربة سنة واحدة، تقوم بتنظيم 

املعارض الرتاثية الداخلية واخلارجية. 

عنوانها:
 ص .ب:)1500( أم القيوين  - األمارات العربية املتحدة. 

هاتف:0097167650888. 
فاكس:0097167650777. 

alyaa_mohammad@hotmail.com.:الربيد االلكرتوني
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9. )الغيثي( عائشة مسعود:
للثقافة  أبوظيب  بهيئة  التارخيية  البيئة  بإدارة  اآلثار  مستودع  أمني  تعمل 
والرتاث، خرجية جامعة اإلمارات العربية املتحدة  ختصص تاريخ وآثار عام 
األساسية هي  ومهام عملها  2001م،  العام  منذ  وتعمل يف اجملال  2000م، 

استالم القطع األثرية من املنقب ثم تصنيفها وعمل سجالت هلا حسب مواقعها 
املختلفة وإعداد قوائم بها. وتنظيم بطاقات دخول وخروج آثر، إعداد تقارير 

عن حالة القطع األثرية املخزنة وحتويل ما يستوجب ترميمة من قطع آثرية 
إىل املخترب ومتابعتها.

 
عنوانها: 

ص ب: )15715( العني - دولة اإلمارات العربية.
هاتف: 0097137641595.      فاكـس: 0097137667551.

10. )الكعيب( عائشة سامل:
تعمل مرشدة سياحية يف بقلعة أوحلة التابعة إلدارة الرتاث واآلثار بالفجرية.
حاصلة على بكالوريوس يف التاريخ واآلثار من جامعة اإلمارات العربية املتحدة 
الدورات  من  العديد  واالجنليزية.تلقت  العربية  اللغة  جتيد   ،2001 سنة 

والربامج التدريبية يف اجملال بالداخل واخلارج.
 

عنوانها:
ص.ب:)500(  الفجرية - دولة اإلمارات العربية. 
هاتف:2229085/09     فاكس:2229539/09 

11. )املري( جابر صاحل:
يعمل إداري بقسم اآلثار بإدارة البيئة التارخيية بهيئة أبوظيب للثقافة والرتاث 
ويعمل يف اجملال منذ عام 1995م، حاصل على بكالريوس تاريخ وآثار من 
يف  التدريبية  الدورات  من  العديد  تلقى  وقد  1997م،  عام  اإلمارات  جامعة 
جمال عمله، كما شارك يف العديد من عمليات التنقيب عن اآلثار لدول جملس 

التعاون يف الكويت وشارك يف البحرين واالردن وأسبانيا. 
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عنوانه: 
ص ب )15715(   

هاتف: 0097137641595 .  
 فاكس: 0097137667551.     
متحرك:  0097150/6150666.

12. )املطروشى ( علي حممد راشد:
جامعة  من  التاريخ  يف  بكالوريوس  على  حاصل  عجمان.  ملتحف  مدير  يعمل 
األمارات سنة 1989، جييد اللغة العربية واالجنليزية.تلق العديد من الدورات 
املؤلفات  من  العديد  وله  واخلارج.  بالداخل  اجملال  يف  التدريبية  والربامج 

منها:كتاب )النخاسة كمنجم للمواد األولية(،)الغوص علي اللؤلؤ(.

عنوانه:
ص.ب )2829(عجمان - دولة اإلمارات العربية. 

هاتف: 7423824/06.        
فاكس: 7441202/06.

متحرك:0506335331.

13. النيـادي( حممد عامر:
 يعمل مديراً إلدارة البيئة التارخيية بهيئة أبوظيب للثقافة والرتاث ويقوم مبهام  
اإلشراف على املواقع األثرية واملباني التارخيية يف إمارة أبوظيب ويعمل يف جمال 
اآلثار من سنة 1994م حاصل على بكالريوس تاريخ وآثار من جامعة اإلمارات عام 
1994م، بدأ عمله يف جمال التنقيب عن لآلثار، ثم كبرياً ملرشدي متحف العني 

الوطين واملواقع األثرية والتارخييـة، ثم مديراً إلدارة اآلثار والسياحة. وشارك يف عدة 
عمليات للتنقيب والرتميم مع البعثات احمللية والبعثات األجنبية، ويشرف اآلن 

على أعمال التنقيب واملباني التارخيية. حاصل على عدة دورات يف جمال عمله. 

عنوانه: 
ص ب )16515( العني - دولة اإلمارات العربية. 

 0 0 9 7 1 3 7 6 6 7 5 5 1 : كـس فا .0 0 9 7 1 3 7 6 4 1 5 9 5 : تف ها
  .neyadim@emi.net.ae:الربيداأللكرتونـي
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14. )اهلنداسي( خالد علي مجيع:
ويعمل  مراقب للمسح األثري والتنقيب مبتحف آثار الشارقة بدائرة الثقافة 
بريوت  جامعة  من  تاريخ  آداب  ماجستري  على  بالشارقة،حاصل  واإلعالم 
العربية  عام 2007م، جييد اللغة االجنليزية، شارك يف العديد من الدورات 

يف اجملال. 

عنوانه:
هاتف: 092441228.  
فاكس: 092446977.

15. )حاجي( موزه عبيد:
تعمل مرشدة سياحية بإدارة الرتاث واآلثار بالفجرية.حاصلة على بكالوريوس 
املتحدة سنة 1999. وحتضر  العربية  التاريخ واآلثار من جامعة اإلمارات  يف 
لنيل املاجستري يف تاريخ اخلليج العربي احلديث واملعاصر، جتيد اللغة العربية 
واالجنليزية، تلقت العديد من الدورات والربامج التدريبية يف اجملال بالداخل 

واخلارج. 

عنوانها:
ص.ب:)500(  الفجرية - دولة اإلمارات العربية. 

هاتف: 2229085/09.   
فاكس:2229539/09.

16. )مخاس( عائشة حممد سعيد: 
تعمل كمرشد سياحي مبتحف رأس اخليمة، حاصلة على بكالوريوس ختصص 
تاريخ وآثار من جامعة اإلمارات العربية املتحدة, هلا خربة 3 سنوات، جتيد 

العربية واالجنليزية.

عنوانها: 
ص.ب:)94( رأس اخليمة -األمارات العربية املتحدة. 

هاتف:0097172333411.
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17. )سامل( شيخه مجعة:
تأهيل  دبلوم  على  حاصلة  اخليمة،  رأس  مبتحف  سياحي  كمرشد  تعمل 

تربوي،هلا خربة 9 سنوات، جتيد العربية واالجنليزية.
عنوانها :

 ص .ب:)94( رأس اخليمة -األمارات العربية املتحدة. 
هاتف:0097172333411.

18. )سامل( مريم عيسي:
على  بالفجرية.حاصلة  واآلثار  الرتاث  بإدارة  اآلثرية  القطع  ترميم  يف  تعمل 
بكالوريوس يف التاريخ واآلثار من جامعة اإلمارات العربية املتحدة سنة 1999،  
جتيد اللغة العربية واالجنليزية.تلقت العديد من الدورات والربامج التدريبية يف 

اجملال بالداخل واخلارج. 

عنوانها: 
ص.ب:)500(  الفجرية - األمارات العربية املتحدة. 

هاتف:09/2229085. 
فاكس:09/2229539.

19. )سعيد( نورة مصبح:
على  بالفجرية.حاصلة  واآلثار  الرتاث  بإدارة  اآلثرية  القطع  ترميم  يف  تعمل 
بكالوريوس يف التاريخ واآلثار من جامعة اإلمارات العربية املتحدة سنة 1999، 
جتيد اللغة العربية واالجنليزية.تلقت العديد من الدورات والربامج التدريبية يف 

اجملال بالداخل واخلارج. 

عنوانها:
ص.ب:)500(  الفجرية  - األمارات العربية املتحدة. 

هاتف:09/2229085   
فاكس:09/2229539 
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20. )عبدا هلل( عائشة مبارك:
تعمل مديرة ملتحف دبي. وهلا من اخلدمة 36 سنة حاصلة على بكالوريوس يف 
التاريخ من جامعة اإلسكندرية  سنة 1996، جتيد اللغة العربية واالجنليزية.

تلقت العديد من الدورات والربامج التدريبية يف اجملال بالداخل واخلارج. وهلا 
العديد من املؤلفات منها:كتاب )احللي(، )األغاني والرقصات الشعبية(،)دليل 
متحف دبي(،مطويات متحف دبي(، )حبث يف القبائل العربية بدولة اإلمارات(

عنوانها:
ص.ب: )5818( دبي -األمارات العربية املتحدة.

هاتف: 04/3531862 .
متحرك: 050/5529813.

21. )عبدا هلل( عواطف علي:
تعمل مرشدة سياحية بإدارة الرتاث واآلثار بالفجرية.حاصلة على بكالوريوس يف 
التاريخ واآلثار من جامعة اإلمارات العربية املتحدة سنة 1999. وحتضر لنيل املاجستري 
يف تاريخ اخلليج العربي احلديث واملعاصر، جتيد اللغة العربية واالجنليزية.تلقت 

العديد من الدورات والربامج التدريبية يف اجملال بالداخل واخلارج. 

عنوانها:
ص.ب:)500(  الفجرية – األمارات العربية املتحدة. 

هاتف:09/2229085 .
فاكس:09/2229539.

22. )عمر( بدرية حممد:
تعمل مرشدة سياحية يف مسجد البدية التابع إلدارة الرتاث واآلثار بالفجرية.
املتحدة  العربية  حاصلة على بكالوريوس يف علم اجتماع من جامعة اإلمارات 
سنة 2000، جتيد اللغة العربية واالجنليزية.تلقت العديد من الدورات والربامج 

التدريبية يف اجملال بالداخل واخلارج. 
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عنوانها:
ص.ب:)500(  الفجرية -  األمارات العربية املتحدة.

هاتف:09/2229085.   
فاكس:09/2229539.

23. )فرج( ناهده سامل مجعة:
بكالوريوس ختصص  على  حاصلة  اخليمة  رأس  مبتحف  كفين خمترب  تعمل 
تاريخ وآثار من جامعة اإلمارات العربية املتحدة, هلا خربة 9 سنوات، جتيد 

العربية واالجنليزية.

عنوانها: 
ص.ب: )94( رأس اخليمة - األمارات العربية املتحدة.

 هاتف:0097172333411

24. )فرحان( مجيلة مجعة:
تعمل مرشدة سياحية يف بقلعة أوحلة التابعة إلدارة الرتاث واآلثار بالفجرية.
حاصلة على بكالوريوس يف التاريخ واآلثار من جامعة اإلمارات العربية املتحدة 
سنة 2000، جتيد اللغة العربية واالجنليزية.تلقت العديد من الدورات والربامج 

التدريبية يف اجملال بالداخل واخلارج. 

عنوانها:
ص.ب:)500(  الفجرية - األمارات العربية املتحدة.

هاتف:09/2229085 
 فاكس:09/2229539

25. )يوسف( عيسي عباس:
الثقافة  بدائرة  الشارقة  آثار  مبتحف  والتنقيب  األثري  للمسح  مراقبا  ويعمل  
آداب  بكالوريوس  على  )15(سنة، حاصل  اخلدمة  من  بالشارقة،له  واإلعالم 
جغرافيا من جامعة األمارات عام 1989م، جييد اللغة االجنليزية، شارك يف 
العديد من الدورات يف اجملال. عنوانه: كما قام بكتابة بضعة مقاالت منها: 



قبل  ما  فرتة  يف  مليحة  ثقافة  املتاحف،  نشأة  دبي،  يف  قدمية  قوافل  حمطة 
اإلسالم، اآلثار، قالب صب العملة مبنطقة مليحة، هياكل بشرية يف اإلمارات، 
اخليول يف تاريخ اإلمارات، عمالت حملية من القرون األولي امليالدية، مليحة 
التوزيع  عن  كتيب  إعداد  الشارقة  إمارة  يف  اآلثار  القدمية،  والتجارة  الثقافة 

اجلغرايف للمواقع األثرية باألمارات. 

عنوانه:
هاتف مكتب: 068838017   -  فاكس: 065660334



مملكة البحرين
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1. ) السندي ( خالد حممد.
مواليد مدينة احملرق عام 1958.   -

-  حصل على الثانوية العامة من مدرسة اهلداية اخلليفية ) قسم االدبي( عام 
1975م.

على  حاصل  1975م.)  عام   ) سعود  امللك   ( الرياض  جبامعة  التحق    -
بكالوريوس يف االثار السالمية(.

التحق باعمل بإدارة اآلثار واملتاحف بوزارة االعالم عام 1988 كباحث آثار ميداني.   -
-  توىل االشراف على عدة حفائر اثرية يف داخل مملكة  البحرين ) قلعة البحرين – تالل مدافن 
مدينة محد – تالل جنوسان- موقع احلجر – معبد باربار – تالل مدافن الشاخورة – تالل مدافن 

عالي – تالل مدافن سار – جزر حوار – تالل مدافن بوصيبع – تالل مدافن وادي السيل(.
اشرف على اعمال البعثة العربية املشرتكة للحفر والتنقيب عن االثار يف موقع سار اجلسر عامي    -

85-1986م
حفائر جزيرة  شارك يف مواقع خارج مملكة البحرين ) موقع الفاو باململكة العربية السعودية –    -
باجلمهورية  حفائر كركوان   – تلمسان جبمهورية اجلزائر  موقع  حفائر   – الكويت  بدولة  فيلكا 

التونسية – حفائر مبواقع ماقبل التاريخ يف جنوب فرنسا – حفائر متحف اللوفر بباريس(.
شارك يف اعمال البعثات الربيطانية والفرنسية والدمناركية واالملانية واليابانية والبلجيكية يف مواقع    -

اثرية خمتلفة يف مملكة البحرين.
شارك يف مسوحات حول الرتاث اجريت يف جنوب اململكة العربية السعودية عام 1979م شارك    -
يف عمل مسوحات للمواقع االثرية يف جزر حوار – مسوحات ملواقع ماقبل التاريخ يف جنوب فرنسا 

– مسوحات ملواقع الصبية يف دولة الكويت.
-  يف عام 1984 عني امني لآلثار.

يف عام 1988 عني رئيس قسم االثار.   -
شارك يف املؤمترات والندوات اآلثرية يف كل من بغداد عام 1990م ) الزقزرات يف العراق( ويف    -
املنامة ) البحرين عرب التاريخ ( نواكشوط 2003 )القالع والتحصيانات الدفاعية اآلثارية يف الوطن 

مملكة البحرين
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العربي( مؤمتر القاهرة ) محاية آثار مدينة القدس 2005(.
الرياض  من  كل  اخلليجي يف  التعاون  اآلثار يف جملس  وكالء  اجتماعات  من  العديد  يف  شارك    -

والكويت والدوحة ومسقط وابوظيب.
شارك يف جلنة االعداد ملشروع متحف البحرين الوطين 1986.   -

-  اشرف على عروض قاعيت دملون واملدافن االثرية مبتحف البحرين الوطين 1988م.
-  شارك يف اعداد القسم االثري مبتحف عجمان يف دولة االمارات العربية املتحدة.

املانيا  باريس ولندن ودريسدن يف  دملون(  يف كل من  البحرين –   ( -  اشرف على اعداد معرض 
وموسغارد يف الدمنارك.

-  اشرف على معرض االثار يف البحرين يف دمشق عام 1989.
-  اشرف على معرض االثار الذي اقيم يف الشارقة عام 1988م.

-  اشرف على جناح البحرين لآلثار يف املعرض املقام على هامش لقاء القمة جمللس التعاون يف ابوظيب 
عام 1988م.

الطرق   ( بنيويورك  املرتوبوليتان  املقام مبتحف  املعرض  البحرين لآلثار يف  -  االشراف على جناح 
التجارية القدمية(.

اختري عضو جلنة خرباء العرب يف اآلثار إلعداد صياغة املصطلحات االثرية يف الوطن العربي يف    -
الرباط عام 2001م.

-  اختري عضو  يف اللجنة التحضريية ملتحف النصب التذكاري.
شارك يف اعداد احملاضرات والندوات املتعلقة باآلثار والرتاث يف الدارس احلكومية واجلامعات.   -

-  ساهم يف نشر املقاالت والدراسات االثرية عرب اجلرائد واجملالت داخل وخارج مملكة البحرين.
-  عضو جملس ادارة مجعية تاريخ وآثار البحرين.

عضو يف منظمة األيكوم.   -
الف كتاب ) االختام الدملونية مبتحف البحرين الوطين – اجلزء االول(   -

ساهم يف اعداد كتاب )آثار دملون( عام 2000م.   -
-  عضو هيئة حترير جملة دملون اليت تصدرها مجعية تاريخ وآثار البحرين.

حضر الكثري من الدورات التدريبية  وورش العمل املتعلقة بتطوير االداء االداري.   -
مت تكرميه من قبل االمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية    -

ضمن اوائل العاملني يف جمال اآلثار بدول جملس التعاون اخلليجية.
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2. ) أمحد (  داود يوسف.
يعمل مراقب تنقيبات آثارية – وزارة الثقافة – ادارة اآلثار والرتاث، وله    -
الرياض  جامعة  من  آثار  بكالريوس  على  حاصل  سنة،   )33( اخلدمة  يف 
“امللك سعود” 1977م، وقد شارك يف اعمال التنقيب، واملؤمترات واللجان 
 –  234  –  3407 طريق    –  272 منزل  وعنوانه-  باآلثار،  اخلاصة 

املنامه – مملكة البحرين هاتف رقـم) 3940192000973(.

3. )بومطيع(  يوسف عبداهلل حممد.
عمل سابقا  اخصائي ارشاد متحفي – وزارة الثقافة – ادارة املتاحف،  ثم     -
مت ترقيته اىل منصب رئيس عمليات املتحف 2010م، وله يف اخلدمة )20( 
1988م،  سنة  اهلند   – بونا  جامعة  من  بكالريوس  على  وحاصل  سنة، 
وجييد اللغة االجنليزية، وألف واعد جمموعة  من االصدارات منها، كتاب 
البحرين(   قلعة  )موقع  كتيب  التارخيية(  العصور  عرب  البحرين  )حضارة 

ومطويات تراثية وتارخيية، وقد شارك يف النشاطات التالية:
- التنقيب يف عدة مواقع مع البعثة الفرنسية واليابانية.

- اعداد دورات خاصة باملدرسني.
- تقديم حماضرات يف عدد من املؤسسات التعليمية.
االشراف على عدد من املعارض احمللية واخلارجية.   -

اعد مشروع املتحف املتجول واملعارض املتجولة يف مدارس البحرين.   -
اعداد برامج ثقافية وتعليمية ملدارس البحرين.   -

االعداد لعدد من االصدارات اخلاصة بإدارة املتاحف.  -
توىل عملية ادراة مهرجان الرتاث ) االسلحة والقنص(.   -

-  عنوانه ص ب )2199( املنامة – البحرين  
-  هاتف رقم )0097339581850(.

4. ) احلمدان ( حممد امحد علي
-  يعمل اخصائي ارشاد يف ادارة االثار والرتاث بوزراة الثقافة – وله يف اخلدمة 
)30( سنه، وحاصل على بكالريوس آثار ومتاحف من جامعة امللك سعود 
سنة 1981م، وجييد اللغة االجنليزية واالوردية، وله عدد من املشاركات 

الداخلية واخلارجية يف جمال اآلثار واملتاحف، 
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وعنوانه: منزل رقم )169( طريق ) 804( جممع ) 1208( مدينة محد – مملكة البحرين – هاتف 
رقم )0097317334945( – )0097339690320(

5. )العمران( لبنى جاسم.
تعمل يف صيانة اآلثار – متحف البحرين الوطين – وزارة الثقافة_ وهلا يف    -
اخلدمة)30( سنة، وحاصلة على الثانوية العامة قسم علمي سنة 1980م، 
حصلت على شهادة بكالريوس تاريخ من جامعة بريوت عام 2008م، وقد 

تلقت عددا من الدورات التدريبية يف جمال عملها، 
وعنوانها – ص ب )2199( املنامة – مملكة البحرين    -

-  هاتف رقم ) 1729877300973( )0097317298777(.

6. )حممد(، فؤاد حممد نور.
رئيس  منها  سابقة  مناصب  عدة  وتوىل  املتاحف،  ادارة  مدير  حاليا  يعمل    -
يف  ماجستري  على  وحاصل  سنة   )33( اخلدمة  يف  وله  املتحف،  عمليات 
الدراسات املتحفية من جامعة لندن سنة 1993م، وجييد اللغة االجنليزية، 
وله مشاركات داخلية وخارجية، وتلقى عددا من الدورات التدريبية يف جمال 

املتخصصه،  البحرين وبعض االحباث  الشعبية يف ملكة  عمله، وله مؤلف/ احلرف والصناعات 
 )0097339100505( رقم  هاتف   – البحرين  مملكة   – املنامة   )2199( وعنوانه ص ب 

.)009731729877(

7. )معراج(، حممد رضا ابراهيم حسن.
-  عمل باحث آثار ميداني أول – وزارة الثقافة  وله يف اخلدمة )40( سنة،  
حاصل على شهادة ماجستري آثار جامعة الريموك، طالب دكتوراه يف جامعة 
امللك سعود، وحاصل على بكالريوس آثار قديم من جامعة بغداد سنة 1975م، 
وجييد اللغة االجنليزية، واهلندية، وله عدد من املشاركات، حيث شارك يف 
مؤمتر املؤرخني العرب يف تونس، وعضوية مجعية وتاريخ، وعضوية التاريخ 

واآلثار  يف دول  اجمللس، كما تلقى عددا من الدورات التدريبية يف عمله، وله عدد من االحباث 
منها: معبد باربار والطقوس الدملونية، احلصن االسالمي يف موقع قلعة البحرين، السطو على املدافن 
اآلثارية، الفخار يف الفرتة الدملونية وعنوانه – منزل 1503 طريق 945 جممع 709 توبلي – املنامة 

– مملكة البحرين – هاتف 0097339228460.
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8.  )سلمان(،مصطفى إبراهيم 
-  قطاع الثقافة والرتاث الوطين

-  إدارة املتاحف بوزارة الثقافة- مملكة البحرين
-  التحق بالعمل يف 1983/2/12م.

عضو يف مجعية تاريخ وأثار البحرين    -
-  اشرف على العديد من املواقع األثرية من عام 1984 – 2000 م وأهمها 

تالل حقبة تايلوس.
-  الوظيفة احلالية: أمني متحف اآلثار. 

)والقائم بإعمال رئيس قسم املقتنيات( من2007.   -

املشاركات:
مع البعثة الربيطانية ) الدكتور روبرت كلك ( موقع مستوطنة سار مواسم 98-97-93-92-   -

1999م. 
مع البعثة الفرنسية )الدكتور بيري ملبارد( موقع قلعة البحرين موسم 89 1992-م.   -

مع الفريق الفرنسي ) الدكتور فرنسوا سال( موقع أبو صيبع وكرانة موسم 90-1991م    -
مع الفريق الياباني يف موقع عني أم السجور ) مع الربوفسور كونيشي ( موسم 94-1995م.   -

مومتر اآلثار املنعقد يف إمارة الشارقة باإلمارات العربية املتحدة – عام 1989م.   -
امللتقى الدولي  باألس – اجلمهورية العربية التونسية سنة 1985م.   -

مع خبري اآلثار احملاضر يف جامعة مانشسرت بلندن الدكتور انسول  يف مشروعة ألتنقييب يف مواقع    -
 –  2001 مواسم   – احلياة  موقع شجرة   – البحرين  قلعة   – اإلسالمية  الفرتة   – القديم  بال 

2002م .
يف اإلعداد والتحضري ملعرض دملون – البحرين مع الدكتور بيري ملبارد واألستاذ خالد ألسندي –    -
وكان احد أعضاء الفريق املرافق مع املعرض أثناء جتواله يف العواصم األوربية) فرنسا 99( )الدمنرك 

99-2000(  )لندن2000( )أملانيا االحتادية2001(. 
-  املشاركة مع الدكتور أندرسن على إصدار كتاب زجاجيات تايلوس.

إصدار كتاب تالل فرتة تايلوس )تنقيبات حبرينية( 2009.   -
 – البحرين  معرض  )كتاب    A1 الشاخورة  تل  يف  التنقيب  أعمال  نتائج  عن  مقالة  له  نشرة    -

دملون(.
- وسكرتري العدد اخلاص جمللة دملون )إصدار خاص مبناسبة مرور مخسون عاماً(.

- شارك يف موضوع عن تل الشاخورة A1 فرتة تايلوس يف العدد اخلاص الذي صدر مبناسبة مرور 
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مخسون عاماً على تأسيس مجعية تاريخ وأثار البحرين .
له متابعات يف الصحف احمللية حول أعمال التنقيب عن اآلثار.   -

البحرين  مبتحف  تايلوس  زجاجيات  معرض  وأهمها  احمللية  املعارض  من  العديد  على  اشرف    -
الوطين .

-  شارك يف اإلعداد وتصميم العرض - للمعرض الدوري املشرتك لآلثار لدول جملس التعاون 
األول: يف الفجرية )12/20-11/20 /2006 (.

الثاني: يف اململكة العربية السعودية )20 ديسمرب2008 اىل 20 يناير2009(. 
الثالث: يف دولة قطر ) ديسمرب 2010 (.

-  إلقاء احملاضرات يف بعض مدارس البحرين.
-  شارك يف العديد من الدورات احمللية يف جمال اآلثار والسياحة.

سنة  الشاخورة  موقع  يف  التنقيب  أعمال   – املشرتك  اخلليجي  الفريق  برنامج  على  اشرف    -
2005م.

-  اإلعداد والتنظيم اإلداري جملموعة من ورش العمل ذات العالقة باآلثار والرتاث الوطين أخروها 
ورشة العمل اليت أقيمت يف متحف البحرين الوطين بقيادة اخلبرية األملانية بريتا.2005م.

شارك يف مجيع مهرجانات الرتاث - واشرف على العروض الداخلية واخلارجية يف مهرجان الرتاث    -
السابع عشر 2009 و الثامن عشر2010 )ذهب البحرين – بريق املاضي وزينة احلاضر(. 

حضر دورة متخصصة يف إدارة املتاحف – إدارة اآلثار العامة –  عّمان - األردن بالتعاون مع منظمة    -
اليونسكو 2007 .

حضر جمموعة دورات متخصصة يف اإلدارة جممع وزارة اإلعالم.   -
شارك يف ورشة عمل حول منع االجتار الغري مشروع باملمتلكات الثقافية- اليونسكو - البحرين    -

.2010
9. )( سلمان امحد

9.  االسم: )احملاري( سلمان امحد 
- اجلنسية: حبريين

- اجلنس: ذكر
- تاريخ امليالد: 1980/1/28

- العنوان: منزل 808، طريق 225، جممع 502. 
salmanalmahari@hotmail.com :الربيد االلكرتوني -

- اهلاتف: 39977798 973+.
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التعليم:
بكالوريوس علم االثار )ترميم وصيانة اآلثار( جامعة القاهرة 2001.   -
ماجستري علم االثار )ترميم وصيانة اآلثار( جامعة القاهرة 2006 .    -

-  دبلوم تنفيذي إدارة مشاريع اجلامعة املاليزية املفتوحة 2009.
-  طالب دكتوراه علم اآلثار )ترميم وصيانة اآلثار( جامعة القاهرة 2010.

التدريب:
ورشة عمل )بناء القدرات العربية يف استخدام تكنولوجيا ادارة املعلومات يف مواقع الرتاث العاملي    -

باملنطقة العربية – بواسطة اليونسكو – القاهرة 2004.
البلديات –  البحرين( وزارة  املباني الرتاثية مبمكلة  القدرات يف صيانة وادارة  ورشة عمل )بناء    -

.UNDP، 2005
ورشة عمل )ادارة الرتاث الثقايف(، متحف البحرين الوطين، 2005.   -

ورشة عمل )صيانة وادارة املواقع االثرية والرتاثية( متحف البحرين الوطين، 2005.   -
املشاركة يف برنامج الزائر العاملي لسفارة الواليات املتحدة االمريكية ) الرتويج للحفاظ على الرتاث    -

الثقايف( 2005.
بواسطة  االردن وسوريا –  برنامج تدرييب يف )توثيق وادارة املواقع االثرية يف الوطن العربي( –    -

.ICCROM  2006
.ICCROM 2008 )برنامج تدرييب يف )صيانة وادارة املواقع االثرية والرتاثية  -

التاريخ الوظيفي: 
-  اخصائي صيانة آثار – متحف البحرين الوطين، 2001 – 2003.

القائم باعمال رئيس قسم الرتميم – ادارة اآلثار والرتاث ، 2005.   -
-  رئيس قسم الرتميم واخلدمات اهلندسية – إدارة اآلثار والرتاث، 2010 إىل اآلن. 

دراسات واحباث:
كتاب )املواقع األثرية يف مملكة البحرين، املشاكل والتحديات – الرتميم والصيانة( 2009.   -

-  )دور اجملتمع يف احلفاظ على الرتاث(، جملة البحرين الثقافية، 2008.
الثقافية،  البحرين  جملة  االثري(،  الرتاث  صيانة  على  السياحة  )تأثري 

.2005

-  )املبادئ العلمية يف ختزين املقتنيات االثرية(، جملة البحرين الثقافية، 2004.
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مؤمترات:
العاملي  املؤمتر  البحرين(،  االثرية يف ممكلة  املواقع  تواجه  اليت  والتحديات  )املشاكل  -  حماضرة 

اخلامس الستخدام العلوم والتكنولوجيا يف االثار والرتميم، اسبانيا، 2007.
-  حماضرة )تاريخ اعمال الرتميم مبوقع قلعة البحرين(، املؤمتر العاملي آلثار شبه اجلزيرة العربية 

عرب العصور، سلطنة عمان، 2006.
املشاركة يف االجتماع االقليمي للرتاث العاملي يف املنطقة العربية، ابوظيب، 2005.   -

حضور اجتماع اجلمعية العمومية للمجلس الدولي للحفاظ على االثار، روما، 2007.  -
البحرين،  التاريخ،  ماقبل  لعصور  العاملي  الرتاث  مواقع  خلرباء  العاملي  االجتماع  يف  املشاركة    -

.2009
حماضرة )الرتاث الغري مادي لرتاث اللؤلؤ يف البحرين(، أذربيجان، 2010.   -

األنشطة واالجنازات:
-  عضو مؤسس للجنة االيكوموس ICOMOS يف مملكة البحرين.

صاحب مبادرة )معا لنحافظ على تراثنا( 2005.   -
-  اعداد كتيب )آداب وقواعد زيارة املواقع األثرية( 2006.

عضو مجعية تاريخ وآثار البحرين.   -
-  اعداد وتنفيذ مشروع ترميم وصيانة موقع سار األثري، 2007 2008-.

عضو يف جلنة إدارة مشروع طريق اللؤلؤ 2010.   -
مشروع صيانة قلعة الرفاع 2010.   -
مشروع صيانة معابد باربار 2011.   -



اململكة العربية السعودية





 - 33 -

املهندس/ )العيدروس( حممد بن يوسفاالسم
مستشار آثار ومتاحفالوظيفة

بكالوريوس العمارة والتخطيطالدرجة الوظيفية

اخلربة

- اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس.
- شركة الرياض للتعمري.

- اهليئة العامة للسياحة واآلثار، قطاع اآلثار واملتاحف.
- خربة يف قطاع اآلثار واملتاحف باهليئة العامة للسياحة واآلثار متتد سبع 
سنوات شاركت  بالعديد من املسوحات امليدانية فيما يتعلق بالرتاث الثقايف 
خاصة املواقع األثرية والتارخيية باململكة وباملؤمترات املتعلقة بالرتاث الثقايف 

سواء احمللية والدولية.
- منسق إسرتاتيجية اآلثار واملتاحف.

- إدارة مشاريع متاحف إقليمية.
املدن  )مراكز  عمراني  تراث  ومشاريع  )احلجر(  أثرية  مبواقع  مشاريع   -
التارخيية لشمال البحر األمحر، والدرعية التارخيية مع اهليئة العليا لتطوير 

مدينة الرياض.
- دورتني يف تسجيل مواقع الرتاث الثقايف – اليابان.

  - متابعة تسجيل موقعي الدرعية واحلجر كموقع تراث  عاملي.
املدينة: الرياض     ص.ب: 66680      الرمز الربيدي: 11586العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
0505372605اجلوال

alaidaroos@scta.gov.saالربيد االلكرتوني
 malaidaroos@gmail.com

م. )القرني( حمسن بن فرحان بن حممداالسم
مدير عام املشاريع والتنمية باهليئة العامة للسياحة واآلثارالوظيفة

الدرجة الوظيفية
بكالوريوس عمارة

ماجستري تصميم عمراني
يعمل على حتضري رسالة الدكتوراه يف جمال الرتاث العمراني

اململكة العربية السعودية



اخلربة

- العمل يف وزارة الشؤون البلدية والقروية )ختطيط املدن( ملدة حوالي 18 سنة.
- مدير إدارة التصميم العمراني يف وكالة ختطيط املدن.
- مدير عام الدراسات واألحباث بوكالة ختطيط املدن.

- املمارسة العملية يف جمال خمططات التنمية، وخمططات التصميم العمراني، 
وجمال الرتاث العمراني.

املدينة: الرياض   ص.ب: 66680    الرمز الربيدي: 11586العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
0504804114اجلوال

karnim@scta.gov.saالربيد االلكرتوني
mk445566@yahoo.com

املهندس/ )الراشد( عبداهلل بن حممد بن عثماناالسم
أخصائي آثار ومتاحفالوظيفة

بكالوريوس يف اهلندسة – املعمارية وعلوم البناءالدرجة الوظيفية

اخلربة

- خربة يف قطاع اآلثار واملتاحف باهليئة العامة للسياحة واآلثار متتد تسع سنوات.
- عضو دائم يف كافة جلان املباني الرتاثية اآليلة للسقوط يف مناطق اململكة.

- إدارة عدد من مشاريع تنمية القرى الرتاثية باململكة.
- املشاركة يف مشروع تطوير مراكز املدن التارخيية.

- أعداد الكثري من التقارير والدراسات املتنوعة يف جمال الرتاث العمراني.
- املشاركة يف إعداد ندوة الرتاث العمراني الوطين وتصمي املعرض املصاحب له

املدينة: الرياض  ص.ب: 66680  - الرمز الربيدي: 11586العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
0505243672اجلوال

rasheda@scta.gov.saالربيد االلكرتوني
 alrasheda@gmail.com

املهندس/ )أبودرمان( عائض بن علياالسم
أخصائي آثار ومتاحفالوظيفة

الدرجة الوظيفية
حاصل على درجة البكالوريوس يف هندسة التخطيط والتصميم العمراني/التخصص 

تصميم عمراني من جامعة امللك سعود – كلية العمارة والتخطيط عام 1421هـ
حاصل على جائزة التفوق العمراني من اجلمعية السعودية لعلوم العمران عام 1421هـ
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اخلربة
-  عمل أثناء الدراسة اجلامعية يف املديرية العامة للشؤون البلدية والقروية مبنطقة 

عسري  قسم التخطيط العمراني.
-  عمل من )1421-1422هـ( بوزارة النقل )وزارة املواصالت سابقاً(.

-  عمل كمستشار يف األعمال التخطيطية مبكتب الغامن لالستشارات اهلندسية.
-  عمل من 1422هـ وحتى اآلن باهليئة العامة للسياحة واآلثار - ضمن قطاع 

اآلثار واملتاحف مبسار الرتاث العمراني.
-  شارك يف تنظيم وحضور العديد من املؤمترات وورش العمل العاملية واحمللية 

وخاصة يف جمال الرتاث العمراني
املدينة: الرياض      ص.ب: 66680      الرمز الربيدي: 11586العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
0505266642اجلوال

abudarmana@scta.gov.saالربيد االلكرتوني
 darman@hotmail.com

)الرشيد( سلطان بن حممد آل جرباالسم
باحث آثار ومتاحفالوظيفة

بكالوريوس آثار ومتاحف – آثار قدميةالدرجة الوظيفية

اخلربة

- ست سنوات خربة يف قطاع اآلثار واملتاحف باهليئة العامة للسياحة واآلثار.
- شاركت يف العديد من املسوحات امليدانية جلمع املعلومات اخلاصة باملواقع 

األثرية والرتاث الثقايف واملؤمترات املتعلقة بها.
- املشاركة يف إعداد التقارير ومراجعة االسرتاتيجيات املتعلقة بالرتاث األثري 

والثقايف والسياحي.
- القيام باملشاركة بإخراج تقرير برنامج استطالع اخلربات العاملية املميزة.

- عضو يف فريق إعداد إسرتاتيجية تطوير قطاع اآلثار واملتاحف.
- عضو يف فريق اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية احلرف والصناعات اليدوية واخلطة 

التنفيذية اخلمسية .
- املشاركة يف تنظيم املؤمتر الدولي للسياحة واحلرف اليدوية، ومعرض روائع احلرف.

- عضو يف إعداد دليل ترميم املباني الطينية واحلجرية.
- عضو يف فريق إعداد خطة تنفيذية مخسية للمتحف الوطين.

املدينة: الرياض    ص.ب: 240685   الرمز الربيدي: 11322العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
0505460333 اجلوال

Rasheed@scta.gov.saالربيد االلكرتوني
Alrasheed_s@hotmail.com
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)الزمامي( سعد بن حممد سعداالسم

باحث آثار مساعدالوظيفة
بكالوريوس آثار ختصص آثار قدميةالدرجة الوظيفية

مخس سنواتاخلربة
املدينة: الرياض       ص.ب: 81       الرمز الربيدي: 11972العنوان
018808329اهلاتف
018808832الفاكس
0505224253اجلوال

saadz@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
املهندس/ )امللق( بندر بن حممداالسم

أخصائي آثار ومتاحفالوظيفة
بكالوريوس هندسة معمارية - ختصص عمارة وعلوم بناءالدرجة الوظيفية

اخلربة

- خريج كلية العمارة والتخطيط/ جامعة امللك سعود بالرياض عام 1997.
- عمل يف اهليئة العامة للسياحة واآلثار كمدير للمشاريع يف تأسيس برنامج 

القرى الرتاثية منذ عام 2004.
-  ساهم يف عدة مشاريع أهمها: إعادة بناء وترميم املعامل األثرية يف بلدة الغاط 
الرتاثية كمسجد العوشزة الثري، والسوق القديم ببلدة الغاط الرتاثية، وقصر 

اإلمارة القديم بالغاط.
-  ساهم يف إعداد إسرتاتيجية قطاع االثار واملتاحف.

-  ساهم يف أعمال جتديد العروض املتحفية بقصر املصمك بالرياض.
املدينة: الرياض     ص.ب: 86202       الرمز الربيدي: 11622العنوان
018808630اهلاتف
014041391الفاكس
0563991349اجلوال

MalaqB@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
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املهندس/ )بن سيف( حممد عبدالرمحن عبداهللاالسم

مهندس معماري مساعدالوظيفة
بكالوريوس هندسة معمارية – علوم بناءالدرجة الوظيفية

اخلربة
- سنتني يف أمانة مدينة الرياض يف الشؤون الفنية.

- أعمل بقطاع اآلثار واملتاحف باهليئة العامة للسياحة واآلثار حالياًَ.
املدينة: الرياض    ص.ب: 66680      الرمز الربيدي: 11586العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
0504102280اجلوال

Binsaif@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
املهندس / )املعيلي( أمحد بن معيلياالسم

مهندس معماريالوظيفة
بكالوريوس عمارة وعلوم بناء – جامعة امللك سعود بالرياض 2001مالدرجة الوظيفية

اخلربة
-  العمل مبجال اآلثار من عام 2002م بإدارة املشاريع والصيانة متخصص 
وتوقيق  التأهيل،  وإعادة  الرتميم  وأعمال  والتسجيل،  التوثيق  )بأعمال 

وإدارة املواقع(
املدينة: الرياض   ص.ب: 270016    الرمز الربيدي: 11352العنوان
014701466اهلاتف
014504610الفاكس
0505467664اجلوال

almeile@hotmail.com الربيد االلكرتوني
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)القرني( موسى بن عايض بن حممداالسم
باحث آثار ومتاحف أولالوظيفة

بكالوريوس آثار ومتاحف – آثار قدميةالدرجة الوظيفية

اخلربة

خربة من عام 2001 يف قطاع اآلثار واملتاحف باهليئة العامة للسياحة واآلثار   -
حتى اآلن.

 )Roads of Arabia( الدعم اللوجسيت ملعرض آثار اململكة عرب العصور  -
- املتنقل - يف أوروبا واملدن األمريكية.

باملتحف  تنظيم معرض رحلة إىل قلب االسالم )معرض احلج(  عضو يف فريق   -
الربيطاني – لندن.

عضو يف فريق تنظيم معرض اخليل )الفروسية( باملتحف الربيطاني – لندن.  -
عضو يف فريق مبادرة البعد احلضاري باململكة العربية السعودية.  -

العربية  باململكة  اإلقليمية  للمتاحف  املرجعية  األسس  وضع  يف  املشاركة   -
السعودية.

املشاركة يف ورشة العمل اخلاصة ببناء القدرات يف جمال التخطيط السياحي.  -
املشاركة يف فرق املسح والتنقيب األثري.  -

املشاركة يف فريق تنظيم جائزة سوق عكاظ لالبتكار واإلبداع يف احلرف والصناعات   -
اليدوية.

املشاركة يف تنظيم املؤمتر الدولي األول للرتاث العمراني يف الدول االسالمية.  -

املشاركة يف إعداد كتاب مراكز املدن التارخيية يف اململكة العربية السعودية.  -
املشاركة يف إعداد كتاب برنامج تطوير وإعادة تأهيل األسواق الشعبية يف اململكة   -

العربية السعودية.
املشاركة يف إعداد كتاب ملاذا االهتمام بالرتاث العمراني، مبادرة اهليئة العامة   -

للسياحة واآلثار جتاه الرتاث العمراني.
املشاركة يف إعداد كتاب الرتاث العمراني السعودي تنوع يف إطار الوحدة.  -

-  املشاركة يف املسوحات ومجع املعلومات عن املواقع األثرية والتارخيية والرتاث 
الثقايف، واملشاركة يف دراسة األنظمة والقواعد يف احملافظة على مواقع الرتاث 

الثقايف وعرضه من وجهة نظر سياحية.
-  املشاركة يف إعداد خطط التنمية السياحية لكل من العال والوجه والدرعية وسوق 

القيصرية واسرتاحة األحساء والعقري.
املتعلقة بالرتاث األثري  التقارير ومراجعة االسرتاتيجيات  -   املشاركة يف إعداد 

والثقايف والسياحي.
-  القيام باملشاركة بإخراج تقرير برنامج استطالع اخلربات العاملية املميزة.

-    عضو يف إعداد االسرتاتيجيات والتقارير املرتبطة بالرتاث الثقايف والسياحي 
باململكة.

األخرى  واجلهات  للسياحة  العامة  اهليئة  بني  التنسيق  آلية  جلنة  يف  عضو    -
للمحافظة على املواقع األثرية والتارخيية والرتاث الثقايف.

-  عضو يف تنظيم عدد من املعارض السياحية واألثرية والرتاث الثقايف باململكة.
-  عضو يف فريق تنظيم معرض آثار اململكة العربية السعودية عرب العصور يف متحف 

اللوفر بباريس – فرنسا.
-   عضو يف إعداد دليل ترميم املباني الطينية واحلجرية.

-   عضو يف فريق إعداد إسرتاتيجية تطوير قطاع اآلثار واملتاحف.
-  منسق قسم قطاع اآلثار واملتاحف مبوقع اهليئة العامة للسياحة واآلثار على االنرتنت.
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املدينة: الرياض      ص.ب: 66680         الرمز الربيدي: 11586العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
0566617466/0506617466اجلوال

Garnima@scta.gov.saالربيد االلكرتوني
 Algarni@hotmail.com

)اخلمعلي( مرضي بن سعداالسم

مدير مكتب نائب رئيس اهليئة لآلثار واملتاحفالوظيفة
-  تسع سنوات باملشاركة يف األعمال امليدانية ملواقع الرتاث الثقايف واملهرجانات اخلربة

الثقافية
املدينة: الرياض         ص.ب: 66680        الرمز الربيدي: 11586العنوان
اهلاتف
الفاكس
اجلوال

Khamalym@scta.gov.saالربيد االلكرتوني
 alkhmaly@hotmail.com

)زيدان( عبداهلل ناصراالسم
أخصائي آثار ومتاحفالوظيفة

بكالوريوس يف الثقافة العربيةالدرجة الوظيفية

اخلربة

-  خربة يف قطاع اآلثار واملتاحف باهليئة العامة للسياحة واآلثار متتد مثان 
سنوات شاركت بالعديد من املسوحات امليدانية فيما يتعلق بالرتاث الثقايف 
باململكة وباملؤمترات املتعلقة بالرتاث الثقايف سواء احمللية أو الدولية، نعمل 
تعديات  أو  الصناعية  التعديات  من  ومحايتها  األثرية  املواقع  حصر  على 

األفراد
واألنشطة  باملشاريع  اخلاصة  اإلرشادية  والضوابط  واملعايري  املقاييس  وضع   .1

الثقافية
حتليل البيانات املتوفرة وصياغة املعلومات يف قوائم توثيقية يف قاعدة معلومات   .2

باهليئة.
العمل مع االستشاري األجنيب ومراجعة التقارير اخلاصة بالقطاع.  .3

املشاركة يف مجع وتصنيف املعلومات امليدانية واملكتبية.  .4
العالقات الدولية بالقطاع.
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املدينة: الرياض     ص.ب: 66680      الرمز الربيدي: 11586العنوان
018808823/014029500اهلاتف
018808640/014041391الفاكس
05005292299اجلوال

abdulaziza@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
)الشمري( بدر بن فهد بن ناصراالسم

مرشد آثارالوظيفة
بكالوريوس آثار قدميةالدرجة الوظيفية

املدينة: الرياض        ص.ب: 25141      الرمز الربيدي: 11466العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
0555339573اجلوال

Shammarib@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
)املالكي( ثامر بن عوض سعداالسم

باحث آثارالوظيفة
بكالوريوس آثار إسالميةالدرجة الوظيفية

اخلربة

-   املشاركة يف املسوحات واحلفريات األثرية.
-   تسجيل املواقع األثرية.

-   مرافقة البعثات األجنبية يف العال، وتيماء، فرسان، جازان، اجلوف.
-   كتابة التقارير وإعداد البحوث العلمية.

-   عضو يف مجعيات أثرية.
املدينة: الرياض        ص.ب: 151359     الرمز الربيدي: 11765العنوان



 - 41 -

014029500/1547اهلاتف
014041391الفاكس
0554447659اجلوال

Almalki@scta.gov.saالربيد االلكرتوني
 Gotolive@gmail.com

)اجلريد( جريد بن عبداهلل جريداالسم
رسام معماريالوظيفة

دبلوم املعهد الثانوي للمراقبني الفنينيالدرجة الوظيفية
اخلربة

)اخلربة 21 سنة يف جمال اآلثار واملتاحف .
 ــ املشاركة يف املسوحات واحلفريات األثرية يف رسم املخططات ورسم الفخار .

يف  التارخيية  القصور  لبعض  املتحفي   العرض  تصاميم  عمل  يف  املشاركة  ــ 
اململكة.

ــ املشاركة يف عمل تصاميم العرض املتحفي لبعض املعارض املؤقتة . 

املدينة: الرياض    ص.ب: 382120    الرمز الربيدي: 11345العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
0505400331اجلوال

Jarydj@scta.gov.saالربيد االلكرتوني
 Jaj1412@hotmail.com

د. )أسكوبي( خالد بن حممد عباساالسم

مدير مركز األحباث املساعدالوظيفة
دكتوراةالدرجة الوظيفية

اخلربة
-   تأليف جمموعة من الكتب وكذلك نشر حبوث علمية ختصصية يف جمال 
اآلثار واملشاركة يف املسح والتنفيب، إلقاء حماضرات عن اآلثار داخل اململكة 

وخارجها
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املدينة: الرياض      ص.ب: 3734      الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
0551717776اجلوال

Eskoubik@scta.gov.saالربيد االلكرتوني
 Eskoubi@hotmail.com

)احلايطي( خالد بن حسان حممداالسم

باحث آثارالوظيفة

الدرجة الوظيفية
بكالوريوس جغرافيا من كلية اآلداب- جامعة امللك سعود 1999م

- يعمل حاليا على حتضري رسالة املاجستري يف اآلثار القدمية كلية السياحة 
واآلثار- جامعة امللك سعود.

اخلربة

11 سنة يف جمال اآلثار واملتاحف.
- املشاركة يف عدد من برامج املسح والتنقيب األثري.

- املشاركة يف مشروع إصدار سلسلة آثار اململكة العربية السعودية 2003م.
 ،2005  ،2004( صاحل  مبدائن  الفرنسية  السعودية  البعثة  يف  عضو   -

2011م(.
- عضو يف البعثة السعودية األمريكية للتنقيب مبوقع جرش األثري مبنطقة عسري 

)2008، 2009م(.
- املشاركة يف ورشة عمل عن أعمال التنقيب األثري مبوقع جرش األثري  يف 

برنستون بوالية نيوجرسي – الواليات املتحدة األمريكية 2009م.

املدينة: الرياض         ص.ب: 3734         الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
0558697499اجلوال

Haitik@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
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)مشس الدين( عامر بن أمحداالسم
مهندس معماري مساعدالوظيفة

السابعةالدرجة الوظيفية

اخلربة

-   رئيس قسم رخص البناء يف بلدية العليا ملدة سنتني
-   موظف يف اهليئة العامة للسياحة واالثار بوظيفة مهندس معمارس مساعد 

بتاريخ 1429/9/13هـ وال زالت على رأس العمل.

املدينة: الرياض       ص.ب: 3734      الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
0564111110اجلوال

Arch.amer@gmail.comالربيد االلكرتوني
)الزهراني( خالد بن حممد مباركاالسم

باحث آثارالوظيفة
بكالوريوس تاريخالدرجة الوظيفية

اخلربة

 تسع سنوات يف جمال اآلثار واملتاحف
املشاركة يف أعمال املسح والتنقيب األثري.  -

املشاركة يف اعداد والتجهيز املعارض الداخلية.  -
املشاركة يف اعداد والتجهيز املعارض اخلارجية.  -

عضو جلنة اعداد سيناريو العروض املتحفية لبعض املتاحف.  -
اعداد تقارير عن املتاحف احلكومية واخلاصة.  -

املشاركة يف بعض اللجان الداخلية بقطاع اآلثار واملتاحف.  -
املدينة: الرياض       ص.ب: 3734   الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
0504505159اجلوال

الربيد االلكرتوني
zahranik@scta.gov.sa

 Kmmz_b@hotmail.com
)القحطاني( درعان مسفر درعاناالسم
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باحث آثارالوظيفة
بكالوريوس الدرجة الوظيفية

تسع سنوات يف جمال اآلثار واملتاحفاخلربة
املدينة: الرياض       ص.ب: 19821         الرمز الربيدي: 11445العنوان
014029500/1406اهلاتف
014041391الفاكس
0559977994اجلوال

QahtaniD@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
 Asab77@hotmail.com

املهندس / )الرسن( حممد بن عبدالعزيزاالسم
مهندس معماريالوظيفة

الثامنةالدرجة الوظيفية

اخلربة

-  عشر سنوات من اخلربة يف جمال احملافظة على ترميم مباني الرتاث العمراني 
واملواقع األثرية والتارخيية.

-  اخلربة يف اإلشراف على احملافظة على ترميم مباني الرتاث العمراني واملواقع 
األثرية والتارخيية.

األثرية  واملواقع  العمراني  الرتاث  -   خربة يف جمال تسجيل وتوثيق مباني 
والتارخيية.

-  اخلربة يف وضع املواصفات الفنية ملباني الرتاث العمراني واملواقع األثرية 
والتارخيية.

املدينة: الرياض      ص.ب: 3734      الرمز الربيدي: 11481العنوان
4029500 حتويله 1021اهلاتف
4041391الفاكس
0564976000اجلوال

rassanm@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
)القحطاني( سامل بن هذال ساملاالسم
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باحث آثارالوظيفة
ماجستري يف اآلثار القدمية – جامعة امللك سعود 1426هـالدرجة الوظيفية

اخلربة

-   املشاركة يف املسوحات األثرية والتارخيية.
-   عضو بالبعثة الفرنسية ملسح منطقة جنران.

-   عضو بالعديد من الدوريات العلمية وامليدانية يف جمال العمل وغريه.
املدينة: الرياض          ص.ب: 3734        الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500/1504اهلاتف
014041391الفاكس
0504640034اجلوال

SalemQ@scta.gov.saالربيد االلكرتوني
)العتييب( د. سعيد بن دبيساالسم

باحث آثارالوظيفة
دكتوراة يف فلسفة اآلثارالدرجة الوظيفية

اخلربة

-   باحث آثار بقطاع اآلثار واملتاحف.
-   مدير املنظمات والعالقات اخلارجية بقطاع اآلثار واملتاحف.

-   املشاركة يف عدد من األعمال امليدانية يف جمال اآلثار.
-   متثيل اململكة مندوباً عن قطاع اآلثار واملتاحف يف عدد من اللقاءات الدولية.

املدينة: الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500/1512اهلاتف
014041391الفاكس
 0504454809اجلوال

otibis@scta.gov.saالربيد االلكرتوني
Saeed301@hotmail.com

)القحطاني( سعيد بن سعداالسم

باحث آثارالوظيفة
ماجستري يف التاريخ – جامعة امللك سعودالدرجة الوظيفية
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اخلربة

-   املشاركة يف املسوحات والتنقيبات األثرية.
-   املشاركة يف إعداد البحوث العلمية.

-   اإلشراف على املطبوعات األثرية واإلصدارات اجلديدة.
-   عضو اجلمعية التارخيية السعودية.

-   عضو مجعية التاريخ واآلثار اخلليجي.
املدينة: الرياض     ص.ب: 3734   الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500/1456اهلاتف
014041391الفاكس
0542000055اجلوال

AlqahtaniS@scta.gov.saالربيد االلكرتوني
 Qahtani44@gmail.com

)القحطاني( سيف بن سعد بن سيفاالسم

باحث آثارالوظيفة
بكالوريوس آثار ومتاحف-آثار قدميةالدرجة الوظيفية

-   18 سنة يف جمال اآلثار واملتاحفاخلربة
املدينة: الرياض       ص.ب: 85465          الرمز الربيدي: 11691العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
0504434357اجلوال

AlqahtaniSa@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
)العبيد( صاحل بن عبداهلل بن حممداالسم

مستشار آثار ومتاحفالوظيفة
بكالوريوس آثار إسالميةالدرجة الوظيفية
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-   ثالثون عاماً يف جمال االثار واملتاحفاخلربة
املدينة: الرياض           ص.ب: 150752       الرمز الربيدي: 15757العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
0554494291اجلوال

Obaids@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
)الطلحي( ضيف اهلل مضيفاالسم

مدير عام مركز األحباث األثريةالوظيفة
دكتوراة، جامعة ساوث هايتون بربيطانياالدرجة الوظيفية

اخلربة

-    25سنة يف جمال اآلثار.
-    كتاب آثار منطقة اجلوف               
-    كتاب آثار منطقة احلدود الشمالية     

-    نشر العديد من املقاالت العلمية واملؤمترات واحملاضرات.
-   مؤلف مشارك.
–  مؤلف مشارك.

املدينة: الرياض        ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
014023704اهلاتف
014041391الفاكس

Dat19@hotmail.com الربيد االلكرتوني
)الثمريي( عامر بن محد بن صاحلاالسم

باحث آثارالوظيفة
بكالوريوس آثار إسالميةالدرجة الوظيفية
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-   املشاركة يف العديد من األعمال األثرية داخل اململكة وأعمال املسح األثرياخلربة
املدينة: الرياض    ص.ب: 3734      الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500/1512اهلاتف
014041391الفاكس
0503447042اجلوال

Am.hth@hotmail.com الربيد االلكرتوني
)املنصور( عبدالرمحن بن عبدالعزيزاالسم

مستشار نائب رئيس اهليئة لآلثار واملتاحفالوظيفة
بكالوريوس آثار ومتاحفالدرجة الوظيفية

-  25 سنة عمل يف املتاحفاخلربة
املدينة: الرياض      ص.ب: 32157      الرمز الربيدي: 11428العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
057815385اجلوال

Abobyan@yahoo.com الربيد االلكرتوني
)السلمان( عبدالعزيز بن عبداهلل بن محداالسم

مفتش آثارالوظيفة
بكالوريوس آثار ومتاحف-آثار قدميةالدرجة الوظيفية

اخلربة

عشر سنوات خربه يف قطاع االثار واملتاحف باهليئه العامه للسياحه واالثار
ــ شاركت يف العديد من املسوحات والتنقيبات االثرية على مستوى مناطق اململكة 

العربية السعودية يف مدينه الرياض و قريه الفاو وتيماء .
وعدد من املسوحات االثريه يف منطقه وادي الدواسر ومنطقه الغاط .

ـــ عضو يف تنظيم عدد من املعارض السياحيه واالثرية والرتاثية يف اململكه العربية 
السعودية

ـــ كتابه التقارير والبحوث العلميه
العربية  اململكه  يف  االقليميه  املتاحف  سيناريوهات  اعداد  يف  املشاركه   -

السعودية
عضو جلان تقييم املتاحف اخلاصه يف اململكه العربيه السعوديه.  -

العمل يف اداره الرتاث الشعيب
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املدينة: الرياض      ص.ب: 361756         الرمز الربيدي: 11313العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
0554488120اجلوال

A.ALSALMAN@windowslive.com الربيد االلكرتوني
)احلمود( حممد بن سعود بن صنداحاالسم

باحث آثارالوظيفة
بكالوريوس آثار ومتاحف – آثار إسالميةالدرجة الوظيفية

19 سنةاخلربة
املدينة: الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
0555268087اجلوال

Gdym1421@hotmail.com الربيد االلكرتوني
)الزهراني( عوض بن علي بن أمحد السبالياالسم

أخصائي آثارالوظيفة
دكتوراة يف اآلثارالدرجة الوظيفية

28 سنةاخلربة
املدينة: الرياض    ص.ب: 3734    الرمز الربيدي: 11481العنوان
014121123اهلاتف
014041391الفاكس
0505224102اجلوال

ALSABALI@yahoo.com الربيد االلكرتوني
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)القرني( حممد بن عبداهلل بن سعداالسم

باحث آثارالوظيفة
بكالوريوس آثار ومتاحف – آثار قدميةالدرجة الوظيفية

12 سنةاخلربة
املدينة : الرياض       ص.ب: 361383     الرمز الربيدي: 11331العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
0503466312/0567755693اجلوال

Alkarni_mohammed@yahoo.com الربيد االلكرتوني
)القنور( نايف بن علي بن حممداالسم

باحث آثار – قطاع اآلثار واملتاحفالوظيفة

الدرجة الوظيفية
ماجستري يف اآلثار واملتاحف –قسم اآلثار بكلية السياحة واآلثار جبامعة 

امللك سعود عام 1429هـ/2008م

اخلربة

عمل الباحث مديراً حلماية اآلثار.  -
يعمل حالياً مديراً الستعادة اآلثار الوطنية.  -

حصل الباحث على جوائز حملية ودولية منها:  -
جائزو األمري سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ اجلزيرة العربية يف دورتها   -

األوىل.
جائزة ومنحة اليونسكو للعام 2006م عن دراسة وتوثيق الرسوم الصخرية   -

مبنطقة الدوادمي.
-  شارك الباحث يف العديد من األعمال األثرية داخل اململكة ضمن وفود علمية 
متخصصة حملية وأجنبية ومثل اململكة يف عدة لقاءات وورش عمل خارجية 
وشارك يف بعض اللجان احمللية عضواً وبعضها ممثاًل عن إدارة املنظمات 

والعالقات اخلارجية.
املدينة : الرياض       ص.ب: 3734     الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
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0504894345اجلوال
Nayef_A95@hotmail.com الربيد االلكرتوني

)املزيين( فهد سليماناالسم

باحث آثارالوظيفة
بكالوريوسالدرجة الوظيفية

25 سنةاخلربة
املدينة : الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
0555267355اجلوال

Muzainif@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
)الزهراني( عبداهلل علي عبادياالسم

باحث آثارالوظيفة
ماجستري يف اآلثار اإلسالمية – جامعة امللك سعود 1425هـالدرجة الوظيفية

اخلربة
-   حفرية موقع بوشر بسلطنة عمان مع دول جملس التعاون اخلليجي.

-   الفريق السعودي الربيطاني ملسح جزر فرسان 1426هـ/1429هـ.
-   مدير التعاون العلمي بقطاع اآلثار.

املدينة: الرياض       ص.ب: 10845       الرمز الربيدي: 11443العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
0555294298اجلوال

Abdullahalz@gmail.com  الربيد االلكرتوني
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)الدايل( عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبداهللاالسم
باحث آثارالوظيفة

بكالوريوس آثار إسالمية – جامعة امللك سعودالدرجة الوظيفية

اخلربة
التحق مبجال اآلثار يف عام 1422هـ/2001م.  -

اإلشراف على إجراءات البعثات العلمية األجنبية.  -
مقرر باللجنة العلمية بقطاع اآلثار واملتاحف.  -

املشاركة مع البعثة السعودية اإليطالية الفرنسية للتنقيب يف مواقع حمافظة   -
دومة اجلندل مبنطقة اجلوف لعدة مواسم.

-  املشاركة يف حفريه قلعة البحرين مع وفد جملس التعاون اخلليجي لعام 2011م
-   املشاركة مع الفريق السعودي للتنقيب يف موقع البليدة.

-   املشاركة مع البعثة السعودية األملانية للتنقيب يف موقع قرية األثري، تيماء 
مبنطقة تبوك لعدة مواسم.

-   املشاركة يف إعداد البحوث العلمية.
املدينة : الرياض      ص.ب: 090441      الرمز الربيدي: 11613العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
0554189918اجلوال

Addayel@hotmail.com الربيد االلكرتوني
)املوسى( ماهر بن خليفة أمحداالسم

باحث آثارالوظيفة
بكالوريوس آثار قدمية- قسم اآلثار واملتاحف – جامعة امللك سعودالدرجة الوظيفية

اخلربة
11 سنة يف جمال اآلثار.  -

املشاركة يف موسم املسح األثري 1424هـ.  -
املشاركة مع البعثة السعودية األملانية للتنقيب يف آثار تيماء )6( مواسم.  -

1426هـ-  املواسم   ( التارخيية حبائل  فيد  مدينة  تنقيبات  املشاركة يف   -
1427هـ(.

عضو البعثة السعودية الفرنسية للتنقيب يف مدائن صاحل )املواسم 2008م،   -
2011م( .

إضافًة  األثرية  والتنقيبات  األحباث  العلمي مبركز  التعاون  قسم  يعمل يف   -
إلشرافه على الدراسات املتخصصة.

مؤلف يف كتاب آثار منطقة اجلوف ضمن مشروع سلسلة آثار اململكة العربية   -
السعودية. 

املدينة : الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
4036952- 01الفاكس
0503053788اجلوال

M74km@hotmail.com الربيد االلكرتوني
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)العريين( عبدالعزيز بن إبراهيم حممد احلماداالسم

باحث آثارالوظيفة
بكالوريوس آثار ومتاحف 1407هـالدرجة الوظيفية

اخلربة

-   عضو هيئة حترير حولية اآلثار السعودية )أطالل(.
-   املشاركة يف احلفرية العربية مبوقع صبرية املنصورية - تونس - القريوان.

-   املشاركة يف أعمال التنقيب يف قلعة البحرين.
ـ. -  املشاركة يف مجيع أعمال املسح والتنقيب اليت قام بها قطاع اآلثار منذ عام 1408ه

املدينة: الرياض      ص.ب: 3734     الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
0505211983اجلوال

AZIZORINI@GMAIL.COM الربيد االلكرتوني
)الشواطي( حممد بن عبداهلل حسناالسم

باحث آثار إسالميةالوظيفة
بكالوريوس آثار إسالميةالدرجة الوظيفية

-   20 عام يف جمال أعمال املسح والتنقيب والتسجيل للمواقع األثرية.اخلربة
-   عضو مجعية التاريخ واآلثار ومجعية الرتاث العمراني بدبي.

املدينة: الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
0506247464اجلوال

SHOWATI@HOTMAIL.COM الربيد االلكرتوني
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)احلنو( عبدالعزيز بن حممد بن ناصراالسم
باحث آثارالوظيفة

بكالوريوس آثار قدميةالدرجة الوظيفية
اخلربة

-   املشاركة يف املسوحات واحلفريات األثرية.
-   تسجيل املواقع األثرية آلياً باحلاسب اآللي.

-   إعداد البحوث العلمية.
-   عضو يف العديد من اللجان بتسجيل املواقع األثرية

املدينة : الرياض     ص.ب: 3734      الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
0555284331اجلوال

Azizone31@hotmail.com الربيد االلكرتوني
)باسنبل( عبداهلل بن ساملاالسم

باحث آثارالوظيفة
بكالوريوس آثار – آثار قدميةالدرجة الوظيفية

اخلربة

-   املشاركة يف اللقاءات اخلارجية بدولة قطر.
-   املشاركة يف العديد من التنقيبات األثرية.

-   املشاركة يف البعثات األجنبية يف جمال التنقيب عن اآلثار يف بعض مواقع اآلثار 
بتيماء.

املدينة: الرياض    ص.ب: 3734      الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
0505240756اجلوال

Asab97@hotmail.com الربيد االلكرتوني
 BaSonbol@scta.gov.sa
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)العتييب( عجب حممداالسم
باحث آثارالوظيفة

بكالوريوس آثار، حاصل على املاجستري يف اآلثار اإلسالميةالدرجة الوظيفية

اخلربة

-   تسع سنوات يف جمال العمل األثري.
-   أمني قاعة اإلسالم واجلزيرة العربية باملتحف الوطين.

-   املشاركة يف املسوحات األثرية والتنفيبات.
-   سكرتري اهليئة التخصصية باآلثار.
رئيس مكتب االثار مبحافظة شقراء  -

-  عضو جلنة ترميم شقراء مبجلس االهالي 
-  عضو جلنة التنمية السياحية باحملافظة 

-  رئاسة فريق تنقيب ملوقع البدع مبنطقة تبوك 1433هـ
-  املشاركة كباحث رئيس يف حفريات مدينة فيد مبنطقة حائل لستة مواسم 

متتالية
-  املشاركة يف احلفريات االخرى املختلفة

املدينة: الرياض     ص.ب: 3734     الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
055544993اجلوال

AGAB288@HOTMAIL.COM الربيد االلكرتوني
)السبهان( إبراهيم بن ناصر عبداهللاالسم

أخصائي آثار - نائب مدير متحف املصمك التارخييالوظيفة
بكالوريوس آثار ومتاحفالدرجة الوظيفية

-   24 سنة يف جمال اآلثار واملتاحفاخلربة
املدينة: الرياض     ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
4114152اهلاتف
4110091الفاكس
0505471264اجلوال
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)العتيق( خالد بن عبداهلل بن عبدالعزيزاالسم

أخصائي آثارالوظيفة
بكالوريوس آثار ومتاحف - آثار إسالميةالدرجة الوظيفية

23 سنة يف جمال اآلثار واملتاحفاخلربة
املدينة: الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014041391الفاكس
0504407654اجلوال

Ateeqk@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
)التميمي( سعود بن عبدالعزيز بن عبداهللاالسم

فين آثار مشرفالوظيفة
الثانوية الفنية – معماري إنشاءاتالدرجة الوظيفية

-   33 عام يف اآلثار واملتاحفاخلربة
املدينة : الرياض       ص.ب: 31865       الرمز الربيدي: 11418العنوان
4114152اهلاتف
4110091الفاكس
0555405468اجلوال
)احلامد( عبداهلل بن حممد بن حامداالسم
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أستاذ بناءالوظيفة
ال يوجدالدرجة الوظيفية

-   25 سنة يف البناء بالطني واجلص يف اآلثار واملتاحفاخلربة
املدينة : الرياض       ص.ب: 3734      الرمز الربيدي: 11481العنوان
4114152اهلاتف
4110091الفاكس
)احلمادي( منصور عبداهلل محداالسم

أخصائي آثارالوظيفة
بكالوريوس آثار ومتاحف – آثار إسالميةالدرجة الوظيفية

-   26 سنة يف جمال اآلثار واملتاحفاخلربة
املدينة: الرياض      ص.ب: 3734      الرمز الربيدي: 11481العنوان
4114152اهلاتف
4110091الفاكس
0506416336اجلوال
)العريفي( ناصر بن عبدالكريم ناصراالسم

أخصائي آثار )مدير متحف املصمك التارخيي(الوظيفة
بكالوريوس آثار ومتاحفالدرجة الوظيفية

-   25 عام يف جمال اآلثار واملتاحفاخلربة
املدينة: الرياض    ص.ب: 22028      الرمز الربيدي: 11495العنوان
4114152اهلاتف
4110091الفاكس
0505478886اجلوال
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)الشمري( جهز بن برجس بن عبداهللاالسم
مدير مكتب مدير عام املتحف الوطين واملشرف على إدارة الربامج والعالقات الوظيفة

العامة باملتحف الوطين
بكالوريوس آثار ومتاحف.الدرجة الوظيفية

املرحلة النهائية لدرجة املاجستري يف اآلثار .

اخلربة

15 سنة يف جمال اآلثار واملتاحف.  -
املشاركة مع فريق التنقيب اخلليجي 2005.  -

دورة يف اليونسكو عن علم املتاحف عام 2002م.  -
املشاركة مع الفريق السعودي الفرنسي مبدائن صاحل ملومسني 2005/2004م.  -

املشاركة مع فرق التنقيب واملسح لعدة مواسم.  -
نائب مدير مشروع فيد األثري مبنطقة حائل من عام 2006م2008-م.  -

احلصول على الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآللي.  -
دورات إدارية مثل:  -

االتصال اإلداري.  -
التنسيق اإلداري .  -

مهارات التعامل مع املرؤوسني.  -
توزيع العمل، وتنظيم املواعيد وجدولة املهام باحلاسب اآللي.  -

احلصول على دورة لغة اجنليزية يف املعهد الربيطاني.  -
املشاركة يف املعرض الدوري اخلليجي لعام 2006.  -

دورة يف مؤسسة النقد السعودي عام 1996م.  -

املدينة : الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500/014030306اهلاتف
014029976الفاكس
0503254354اجلوال

Jahz-b@hotmail.com الربيد االلكرتوني
)آل مريع( خالد بن سلطان حممداالسم

باحث آثار مساعدالوظيفة
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بكالوريوسالدرجة الوظيفية
-   مخس سنوات يف جمال اآلثار واملتاحفاخلربة
املدينة : الرياض     ص.ب: 3734    الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014029976الفاكس
0504571114اجلوال

Bassami_k_s@hotmail.com الربيد االلكرتوني
)احلايف( خالد بن عايض بن سعداالسم

باحث آثارالوظيفة
بكالوريوس آثار ومتاحف – آثار إسالميةالدرجة الوظيفية

املسوحات اخلربة من  العديد  املشاركة يف  اثارومتاحف  اخصائي  -  اخلربة25سنة 
االثرية والعديد من احلفريات 

املتحفي   االرشاد  يف  ودورة  الداخلية  الدورات  من  العديد  على  احلصول   -  
دولة  تدريبيه عن احلفريات  يف  دورة  واملشاركة يف  البحرين   يف مملكة 

االمارات العربية املتحدة واملساعدة يف نشر بعض الكتب االثرية

املدينة: الرياض       ص.ب: 120049       الرمز الربيدي: 11679العنوان
014029500اهلاتف
014029976الفاكس
0507439407اجلوال

Sdsds1423@hotmail.com الربيد االلكرتوني
)اخلليفة( خليفة بن عبداهللاالسم

أخصائي آثار – مدير إدارة التسجيلالوظيفة
بكالوريوس آثار إسالميةالدرجة الوظيفية

اخلربة
-   26 سنة خدمة يف جمال تسجيل القطع األثرية والرتاثية.

-   دراسة املسكوكات.
-   رئاسة جلان بعض التقارير العلمية للقطع األثرية.

-   رئاسة بعض فرق املسوحات األثرية.
-   املشاركة يف إعداد التجهيزات للمتاحف واملعارض الداخلية والدولية.

املدينة: الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500/ 014011774اهلاتف
014029976الفاكس
0505293701اجلوال

Abu_wail_k@hotmail.com الربيد االلكرتوني
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)عسريي( رياض إبراهيم حممد آل زايداالسم
باحث آثارالوظيفة

بكالوريوس آثار قدميةالدرجة الوظيفية

اخلربة

أحد عشر سنة يف جمال العمل املتحفي والبحثي
املشاركة يف عدة جلان علمية داخل الوكالة وخارجها.  -

املشاركة يف عدة معارض حملية ودولية. من اهمها معرض روائع أثار اململكة   -
)مبتحف اللوفر- مبعرض اكاشيا بربشلونه- مبتحف االرميتاج بسانبطرسبريغ- 

مبتحف البريقمن بربلني(
املشاركة  يف الورش العلمية واملتعلقة باملتاحف.  -

املشاركة يف بعض البحوث العلمية املنشورة يف حولية) أطالل(.  -
املشاركة يف العديد من املسوحات والتنقيبات األثرية باململكة العربية السعودية.  -

املشاركة بالتعريف بآثار اململكة العربية السعودية على الويب سايت بالتعاون مع   -
معهد مسثسونيان بالواليات املتحدة األمريكية.
املشاركة كعضو يف هيئة حترير رسالة املتحف.  -

كلفت بالعمل كسكرتري حترير جمللة آثار اخلليج العربي.  -
شاركت كعضو باللجنة االستشارية لتطوير العمل املتحفي برئاسة صاحبة السمو   -

امللكي األمرية عادلة بنت عبداهلل بن عبد العزيز .
إصدار كتيب عن إحدى قاعات املتحف الوطين.  -

إعداد برامج وأنشطة باملتحف الوطين اخلطة السنوية .  -
املشاركة مع فريق جامعة امللك سعودية العمال التنقيب مبوقع اخلريبة.  -

املتحف  فيما خيص  األلكرتونية  اهليئة  إصدارات  عن  كمسئول  تكليفي  مت   -
الوطين.

مديراً ملشروع موقع املتحف االلكرتوني.
إعداد برامج وأنشطة باملتحف الوطين اخلطة السنوية .  -

املشاركة مع فريق جامعة امللك سعودية العمال التنقيب مبوقع اخلريبة.  -
املتحف  فيما خيص  األلكرتونية  اهليئة  إصدارات  عن  كمسئول  تكليفي  مت   -

الوطين.
مديراً ملشروع موقع املتحف االلكرتوني.  -

املدينة: الرياض     ص.ب: 270008    الرمز الربيدي: 11352العنوان
014029500اهلاتف
014029976الفاكس
0505214643اجلوال

FSRB2005@hotmail.com الربيد االلكرتوني
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)العبيد( عادل بن عبدالوهاب قاسماالسم

مصورالوظيفة
دبلوم الثانوية التجاريةالدرجة الوظيفية

-   17 سنة يف جمال اآلثار واملتاحفاخلربة
املدينة : الرياض     ص.ب: 3734     الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014029976الفاكس
0502503103اجلوال

A.A.A@HOTMAIL.COM الربيد االلكرتوني
)حربم( عبدالرحيم بن إبراهيماالسم

باحث آثارالوظيفة
ماجستري يف علم اآلثار )الرسوم والفرتات الصخرية(الدرجة الوظيفية

اخلربة

-   11 سنة يف العمل األثري يف اجملاالت التالية:
-  محاية اآلثار .

-  تسجيل املعثورات األثرية.
-  اإلشراف على ترقيم وجرد وتسجيل القطع األثرية باملستودعات 

اخلاصة بها.
املدينة: الرياض       ص.ب: 250680       الرمز الربيدي: 11391العنوان
014029500اهلاتف
014029976الفاكس
0507921898اجلوال

srhhsr@hotmail.com الربيد االلكرتوني
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د. )السعود( عبداهلل بن سعود بن عبدالعزيزاالسم

مدير عام املتحف الوطينالوظيفة
دكتوراة آثار اجلزيرة العربية قبل اإلسالمالدرجة الوظيفية

-   27 سنة يف جمال اآلثار واملتاحفاخلربة
املدينة: الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500/014030306اهلاتف
014029976الفاكس
0505256418اجلوال

A_saud2000@yahoo.com الربيد االلكرتوني
)آل مسفوه( مبارك حممد مسفوه عبداهللاالسم

باحث آثارالوظيفة
بكالوريوس آثار إسالميةالدرجة الوظيفية

-  ست سنواتاخلربة
املدينة: الرياض     ص.ب: 107     الرمز الربيدي: 11332العنوان
014029500اهلاتف
014029976الفاكس
0556218109اجلوال

Mobarak_ksa888@hotmail.com الربيد االلكرتوني
)الّدحام( فهد بن عبدالرمحن بن إبراهيماالسم

أمني متحفالوظيفة
بكالوريوس آثار ومتاحفالدرجة الوظيفية

-  23 سنة يف جمال اآلثار واملتاحفاخلربة
املدينة : الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
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014029500اهلاتف
014029976الفاكس
)البقيه( ناصر بن حممد بن محداالسم

مسؤول عالقات عامة باملتحف الوطينالوظيفة
بكالوريوس ترمجة لغة فرنسيةالدرجة الوظيفية

اخلربة

-   العمل يف املتحف الوطين ملدة ستة سنوات.
-   املشاركة يف املعارض واألنشطة املقامة يف املتحف كروائع الفن اإلسالمي 

مبتحف اللوفر، ومؤمتر احلرف اليدوية ومعرض آثار اململكة.
املدينة : الرياض     ص.ب: 3734     الرمز الربيدي: 11481العنوان
014030517اهلاتف
014029976الفاكس
0506404038اجلوال

Nas-mb@hotmail.com الربيد االلكرتوني
)اهلدلق( عبداهلل بن سليمان بن عبداهللاالسم

أخصائي آثارالوظيفة
بكالوريوس علوم اجتماعية ))جغرافيا((الدرجة الوظيفية

-  26 سنة يف جمال اآلثار واملتاحفاخلربة
املدينة : الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014029976الفاكس
050542335اجلوال

A3s5h@hotmail.com الربيد االلكرتوني
)السلوك( حممد بن علي بن صاحلاالسم

مساعد مدير عام املتحف الوطينالوظيفة
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ماجستري يف اآلثار اإلسالميةالدرجة الوظيفية

اخلربة
-  26  سنة يف جمال اآلثار واملتاحف.

-  عضو يف اجلمعيات األثرية والتارخيية احمللية والدولية.
-  اإلشراف واملتابعة لبعض املطبوعات املتخصصة باآلثار )الدورية والسنوية(.

-  اإلشراف واملشاركة يف األعمال اإلدارية.
املدينة: الرياض      ص.ب: 3734      الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014029976الفاكس
0554419227اجلوال

Maslouk08@hotmail.com الربيد االلكرتوني
)بديوي( وليد بن علي بن حممداالسم

باحث آثارالوظيفة
ماجستري آثارالدرجة الوظيفية

-  15 سنةاخلربة
املدينة : الرياض       ص.ب: 60262       الرمز الربيدي: 11545العنوان
014029500اهلاتف
014029976الفاكس
0506198350اجلوال

W_B15@hotmail.com الربيد االلكرتوني
)القحطاني( فايز حسن حسنياالسم

مساعد مدير الفرتة املسائيةالوظيفة
بكالوريوس – آثار قدميةالدرجة الوظيفية

- 11 سنة خربة يف جمال اآلثار واملتاحفاخلربة
املدينة: الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014029976الفاكس
0504752197اجلوال
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)العنزي( ماجد بن تركي فرحان االسم

مدير الفرتة املسائية باملتحف الوطينالوظيفة
ماجستري اآلداب يف اآلثار واملتاحفالدرجة الوظيفية

-   عمل موظفاً يف املتحف الوطين منذ عام 1423هـ إىل اآلناخلربة
املدينة : الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014029976الفاكس
0566637027اجلوال

Raselny1@hotmail.com الربيد االلكرتوني
)هزازي( حييى علي حييىاالسم

باحث آثار مساعدالوظيفة
بكالوريوس آثار قدمية – جامعة امللك سعودالدرجة الوظيفية

اخلربة

-  العمل يف اجملال األثري ملدة مثان سنوات يف جماالت متعددة كاملشاركة يف 
جمموعة من احلفريات واملسوحات األثرية الداخلية واخلارجية.

-  دراسة وتسجيل القطع األثرية إعداد التقارير العلمية.
على شبكة   – سابقاً  -  املشاركة يف تأسيس موقع قطاع اآلثار واملتاحف – 

االنرتنت بالتعاون مع معهد )متحف مششونيان(.
املدينة : الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014029976الفاكس
0503449395اجلوال

Ya7ser30@hotmail.com الربيد االلكرتوني
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)اجلعيدي( شيخة عبدالرمحناالسم
مشرفة برامج وأنشطةالوظيفة

بكالوريوس شريعة إسالميةالدرجة الوظيفية

اخلربة

-  العمل يف اإلرشاد املتحفي ملدة 8 سنوات.
-  مشاركة يف اجلنادرية.

-  املشاركة باألنشطة واملعارض
املدينة: الرياض      ص.ب: 3734     الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014030358الفاكس
0503497356اجلوال

JaediS@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
)اهلالبي( ملياء عبدالعزيز صاحلاالسم

عالقات عامةالوظيفة
بكالوريوس لغة اجنليزية جبامعة امللك سعود.الدرجة الوظيفية

املرحلة األخرية يف ماجستري اللغة اإلجنليزية.

اخلربة

مخس سنوات يف جمال اآلثار واملتاحف.  -
دورات معهد اإلدارة.  -

االتصال اإلنساني الفعال يف بيئة العمل.  -
إعداد برامج املراسم.  -

االتصال الفعال يف العالقات العامة  -
املدينة: الرياض     ص.ب: 86343      الرمز الربيدي: 11622العنوان
014029500اهلاتف
014030358الفاكس

HelabiL@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
)أبو حسني( مريم عبداهلل حممداالسم

مساعد إداريالوظيفة

الدرجة الوظيفية
-  ) 8 ( سنوات خدمة يف اإلرشاد السياحي.

-  خربة يف الشؤون اإلدارية بقسم الصادر والوارد.
-  خربة يف قسم األنشطة والربامج.

-  دورة يف اللغة االجنليزية.
املدينة: الرياض      ص.ب: 3734      الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014030358الفاكس
0553932695اجلوال

HosinM@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
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)القحطاني( دليل مطلق شايفاالسم
مدير القسم النسوي باملتحف الوطينالوظيفة

دكتوراة يف اآلثار واملتاحف جبامعة امللك سعودالدرجة الوظيفية

اخلربة

-  )8( سنوات خربة يف املتحف الوطين.
-  حاصلة على دورات متعددة يف معهد اإلدارة العامة.

.) ICDL( شهادة يف الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآللي  -
املدينة: الرياض     ص.ب: 3734      الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014030358الفاكس
0553112002اجلوال

QahtaniDe@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
)احلسيين( ناهد إبراهيم حسناالسم

أمينة قاعة احلج واحلرمان الشريفانالوظيفة
بكالوريوس خدمة اجتماعية جبامعة امللك سعودالدرجة الوظيفية

اخلربة

-  )5( سنوات خربة يف اإلرشاد املتحفي.
-  دورة تطبيقات مكتبية مدتها )7( أشهر.

.ICDL الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآللي  -
-  دورة ترميم القطع األثرية يف دولة األمارات العربية املتحدة.

-  عدة دورات يف معهد اإلدارة.
املدينة : الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014030358الفاكس
0503222316اجلوال

HussainaN@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
)آل زلفة( جناح حممداالسم

عضوة يف الربامج واألنشطةالوظيفة
بكالوريوس أدب إجنليزيالدرجة الوظيفية

اخلربة

-  العمل باملتحف الوطين منذ )8( سنوات.
-  دورة حاسب آلي.

-  دورة مبعهد اإلدارة العامة.
-  املشاركة يف نشاطات املتحف املختلفة.

املدينة : الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014030358الفاكس

ZulfaN@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
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)آل ثنيان( ندى سليمان ثنياناالسم
املشروع الوطين لتنمية احلرف والصناعات اليدوية )بارع(الوظيفة

بكالوريوس االقتصاد املنزلي والرتبية الفنيةالدرجة الوظيفية

اخلربة

-  عشر سنوات يف العمل املتحفي
-  خدمة سابقة ملدة )1( سنة يف كلية الرتبية.
-  العمل يف اإلرشاد املتحفي ملدة )6( سنوات.

-  دورة يف معهد اإلدارة.
.) ICDL ( الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآللي  -

-  دورة يف الرتبية املتحفية.
-  خبرية يف الشؤون اإلدارية.

املدينة : الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014030358الفاكس
0555111964اجلوال

ThunaeanN@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
)املبدل( نوال ناصر بن عبداحملسناالسم

مساعد إداريالوظيفة
بكالوريوس خدمة اجتماعيةالدرجة الوظيفية

اخلربة

-  )7( سنوات خربة يف اإلرشاد املتحفي وقسم الشؤون اإلدارية.
-  مشاركة يف معرض روائع الفن اإلسالمي مبتحف اللوفر.

-  مشاركة يف معرض امللك فيصل رمحة اهلل.
.) ICDL ( دورة يف الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآللي  -

-  دبلوم لغة إجنليزية من معهد الثقايف الربيطاني 
املدينة : الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014030358الفاكس
0555581144اجلوال

MubdelN@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
)احلميدان( نورة حممداالسم

موظفة يف الربامج واألنشطةالوظيفة
بكالوريوس مكتباتالدرجة الوظيفية

اخلربة
-  العمل يف التحف الوطين منذ )7( سنوات.

-  مشاركة يف األنشطة واملعارض املقامة يف املتحف الوطين
-  احلصول على دورات يف معهد اإلدراة.

املدينة: الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
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014029500اهلاتف
014030358الفاكس

HmidanN@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
)املسلم( هدى عبدالرمحن إبراهيماالسم

أمني قاعة املمالك العربيةالوظيفة
بكالوريوس خدمة اجتماعيةالدرجة الوظيفية

-  مشاركة يف املعارض واملناسبات املقامة يف املتحف الوطيناخلربة
املدينة : الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014030358الفاكس
0554252531اجلوال

MosallamH@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
)اليحيى( غادة خالد عبدالعزيزاالسم

  عالقات عامةالوظيفة
بكالوريوس حماسبةالدرجة الوظيفية

اخلربة
-  خربة )5( سنوات يف جمال العالقات العامة.

-  دورات يف معهد اإلدارة.
ECIL يف طور احلصول على شهادة  -

املدينة: الرياض      ص.ب: 3734      الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014030358الفاكس
0503434569اجلوال

YahyaG@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
)اجمللي( ابتسام عبدالعزيز عبداهللاالسم

ترمجةالوظيفة
بكالوريوس يف الرتمجة – لغة فرنسيةالدرجة الوظيفية

-  )5( سنوات يف جمال العمل املتحفي.اخلربة
.) ICDL( دورة يف الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآللي  -

املدينة: الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014030358الفاكس
0555270135اجلوال

MejellyE@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
)اجلديع( اجلوهرة صاحل رمضاناالسم

أمينة قاعة اإلسالم واجلزيرة العربيةالوظيفة
بكالوريوس يف الدراسات اإلسالميةالدرجة الوظيفية
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اخلربة

-  )8( سنوات يف جمال اإلرشاد املتحفي.
.)ICDL ( دورة يف الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآللي  -

-  دبلوم يف احلاسب اآللي.
-  عدة دورات يف معهد اإلدارة العامة.

املدينة : الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014030358الفاكس
0555199633اجلوال

JadeeA@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
)التوجيري( بدرية محوداالسم

مساعد إداريالوظيفة
بكالوريوس إدارة أعمالالدرجة الوظيفية

اخلربة
-  )7( سنوات خربة يف جمال اإلرشاد املتحفي، والشؤون اإلدارية.

.) ICDL ( دورة يف الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآللي  -
-  دبلوم يف اللغة اإلجنليزية من معهد الثقايف الربيطاني.

املدينة: الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014030358الفاكس

TawjriB@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
)الغويري( بدرية عيد عويضاالسم

مساعد إداريالوظيفة
بكالوريوس إدارة عامةالدرجة الوظيفية

اخلربة

-  خربة يف جمال اإلدارة واإلرشاد املتحفي .
-  خربة يف القطاع البنكي.

-  عدة دورات من معهد اإلدارة العامة.
.) ICDL ( احلصول على الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآللي  -

-  دورة يف اللغة اإلجنليزية.
املدينة: الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014030358الفاكس
0505412515اجلوال

GoiriB@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
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)العسكر( تغريد عبدالعزيزاالسم
عضوة يف الربامج واألنشطةالوظيفة

بكالوريوس رياض األطفالالدرجة الوظيفية

اخلربة
-  )8( سنوات العمل يف اإلرشاد املتحفي.

-  املشاركة يف الربامج واألنشطة.
  -  دورة يف معهد اإلدارة.

املدينة: الرياض    ص.ب: 3734     الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014030358الفاكس
0505207260اجلوال

AskerT@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
)الرشيد( مجيلة ناصراالسم

أمينة قاعة العصر اجلاهليالوظيفة
بكالوريوس رياض أطفالالدرجة الوظيفية

اخلربة
-  )8( سنوات يف جمال اإلرشاد املتحفي.

-  دورات يف معهد اإلدارة.
-  مشاركة يف األنشطة واملعارض.

املدينة: الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014030358الفاكس
0554102342اجلوال

rashedJ@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
)احلامد( سارة محد عبدالعزيزاالسم

مشرفة وحدة القاعات )مساعد إداري(الوظيفة
بكالوريوس لغة عربية وعلوم اجتماعيةالدرجة الوظيفية

اخلربة

-  )7( سنوات خربة يف اإلرشاد املتحفي.
-  )6( دورات من معهد اإلدارة العامة.

-  دبلوم لغة إجنليزية من املعهد الثقايف الربيطاني.
.)ICDL( الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآللي  -

-  دورة حاسب آلي يف األعمال املكتبية ملدة )3( أشهر.
-  دورة يف جمال الرتميم بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

املدينة: الرياض     ص.ب: 3734      الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014030358الفاكس
0504214220اجلوال

HamedS@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
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)الصقري( سلطانة إبراهيم خلفاالسم
مساعد مديرة القسم النسوي باملتحف الوطينالوظيفة

بكالوريوس تاريخ وحضارةالدرجة الوظيفية

اخلربة

-  )8( سنوات يف جمال العمل التحفي.
-  دورة يف اللغة االجنليزية.

-  مشاركة يف األنشطة والربامج واملعارض.
-  مشاركة يف ندوة اآلثار يف اململكة واملقامة يف مدارس الرياض

-  مشاركة يف جناح قطاع اآلثار باجلنادرية
املدينة: الرياض      ص.ب: 3734     الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014030358الفاكس
0555347979اجلوال

SogairS@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
)الوهيب( عبري بنت حممداالسم

رئيس قسم اإلعالم والنشرالوظيفة
بكالوريوس لغة عربيةالدرجة الوظيفية

اخلربة

-  مساعد معلمة يف مجعية النهضة النسائية اخلريية.
-  )12( سنة خربة يف اجملال املتحفي.

.)ICDL( دورة الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآللي  -
-  عضوة يف رسالة املتحف.

مشاركة يف أنشطة املتحف والتغطية اإلعالمية.
املدينة: الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014030358الفاكس
0555414681اجلوال

WahipA@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
)الشويقي( صاحل بن عبداهلل بن إبراهيماالسم

فين آثار )مساعداً ملدير مكتب آثار الدرعية(الوظيفة
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مراقب معماري دبلوم ثانويالدرجة الوظيفية

اخلربة

-  )33( سنة يف جمال صيانة املباني التارخيية واألثرية.
-  املشاركة يف أعمال املسح األثرية واحلفريات األثرية.

-  عملت نائب ملدير املشاريع بقطاع اآلثار ومديراً للخدمات باملتحف الوطين
-  دورة تدريبية يف الصيانة ببغداد بالعراق.

-  دورة مدراء الصيانة مبعهد اإلدارة.
-  دورات يف جمال املسح األثري بالواليات املتحدة األمريكية.

املدينة: الرياض       ص.ب: 151916       الرمز الربيدي: 11777العنوان
014860274اهلاتف
014860274/37الفاكس
0505246596اجلوال
)املعيلي( عبدالرمحن بن إبراهيم بن عبدالرمحناالسم

باحث آثارالوظيفة
بكالوريوس آثار قدميةالدرجة الوظيفية

-  )7( سنوات يف جمال اآلثاراخلربة
املدينة: الرياض       ص.ب: 76027       الرمز الربيدي: 11922العنوان
014860274اهلاتف
014860274/37الفاكس
0505116616اجلوال

Abunahar050@hotmail.com الربيد االلكرتوني
)البسيوني( عبدالعزيز بن حممد بن يوسفاالسم

باحث آثارالوظيفة
بكالوريوس آثار قدميةالدرجة الوظيفية

-  )20( سنة يف جمال اآلثار واملتاحفاخلربة
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املدينة : الرياض       ص.ب: 70212       الرمز الربيدي: 11568العنوان
014860274اهلاتف
014860274/37الفاكس
0550511414اجلوال

basiuna@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
)اليحيى( عبدالعزيز بن عبداهلل بن عبدالعزيزاالسم

أمني متحفالوظيفة
بكالوريوس آثار إسالميةالدرجة الوظيفية

-  )22( سنة يف جمال اآلثار واملتاحفاخلربة
املدينة: الرياض     ص.ب: 86973      الرمز الربيدي: 11632العنوان
014860274اهلاتف
014860274/37الفاكس
0554149500اجلوال

azizalyahya@w.cr الربيد االلكرتوني
)الزهراني( بدر بن معيض منسي آل عصيداناالسم

مدير مكتب اآلثار واملتاحف بالباحةالوظيفة
بكالوريوس جغرافياالدرجة الوظيفية

اخلربة
-  )5( سنوات يف البحث األثري.

-  )2( سنة أمني متحف خالل الفرتتني الصباحية واملسائية.
-  مدير مكتب اآلثار واملتاحف بالباحة حاليًا

املدينة: الرياض       ص.ب: 1308       الرمز الربيدي: ..........العنوان
077255251اهلاتف
077255212الفاكس
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0506770904اجلوال
Zahranib@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني

)احلشاش( عبداحلميد حممد جاسماالسم

مدير متحف الدمام اإلقليميالوظيفة
بكالوريوس آثار قدميةالدرجة الوظيفية

اخلربة

-   30 سنة خربة يف جمال التنقيب واملسح األثري يف اململكة .
-   عضو يف مجعية اآلثار والتاريخ مبجلس التعاون لدول اخلليج العربي

اآلثار  حولية  سلسلة  ضمن  األثرية  املشاركات  يف  علمية  تقارير  إعداد   - 
)األطالل(

-   مشاركة يف دورات خارجية : أمريكا ، اسرتاليا ، فرنسا .
املدينة :      اخلرب      ص.ب :    1797      الرمز الربيدي : 31952العنوان
0096638266056اهلاتف
0096638266056الفاكس
00966505891812اجلوال

Al_hashash1797@hotmail.com  الربيد االلكرتوني
)محدون( حسن علي عبداهللاالسم

باحث آثار مساعدالوظيفة
بكالوريوس آثار إسالميةالدرجة الوظيفية

اخلربة

-  املشاركة يف عملية التنقيب األثري يف هجرة ثاج لعام 1424هـ .
-  املشاركة يف عملية التنقيب األثري يف اخلرب– الراكة لعام 1424هـ .

-  املشاركة يف معرض تاريخ التعليم – معارض الظهران .
-  املشاركة يف عمل التنقيب األثري يف منطقة الزارة لعام 1429هـ .

املدينة :     القطيف       ص.ب: 1526    الرمز الربيدي:  31911العنوان
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0096638266056اهلاتف
0096638266056الفاكس
00966506866239اجلوال
)آل عبداجلبار( نزار حسن علياالسم

باحث آثارالوظيفة
بكالوريوس آثارالدرجة الوظيفية

اخلربة
-  املشاركة يف أربعة مواسم تنقيبية يف ثاج .

-  املشاركة يف مومسني يف حفرية الزارة .
املدينة:  القطيف    ص.ب :  1312    الرمز الربيدي :  31911العنوان
0096638266056اهلاتف
0096638266056الفاكس
00966503812597اجلوال

Nar202@hotmail.com  الربيد االلكرتوني
)املرهون( إبراهيم حبيب علياالسم

باحث آثارالوظيفة
بكالوريوس آثارالدرجة الوظيفية

-  املشاركة يف أعمال التنقيب األثري يف تيماء ) رجوم صعصع، الصناعية ( اخلربة
لألعوام 1420، 1422هـ .

-  املشاركة يف أعمال التنقيب األثري يف هجرة ثاج لعام 1424هـ .
العربية  باململكة  اخلالي  الربع  مبنطقة  األثري  املسح  أعمال  يف  املشاركة    -

السعودية، املرحلة الثانية لعام 1427هـ . 
التعاون  جملس  فريق  ضمن  األثري  والتنقيب  املسح  أعمال  يف  املشاركة    -

اخلليجي بدولة الكويت الشقيقة لعام 2007م .
كما  وهي  أعوام  لعدة  الشرقية  باملنطقة  الرتاث  مهرجانات  يف  املشاركة    -

يلي:
لألعوام  باجلبيل  الشعيب  الرتاث  سوق  مهرجان  ضمن  املشاركة   - 

 1422هـ، 1424هـ ، 1428هـ .
التجاري  الراشد  ، جممع  األول  املتنقل  اآلثار  معرض  مهرجان  يف  املشاركة 

باخلرب، 1421هـ.
املشاركة يف املهرجانات السياحية باملنطقة الشرقية.
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املدينة:      القطيف    ص.ب:    1312   الرمز الربيدي: 31911العنوان
0096638266056اهلاتف
0096638266056الفاكس
00966503889718اجلوال
)الصناع( سعيد حبيب هاشماالسم

باحث آثارالوظيفة

الدرجة الوظيفية
بكالوريوس آثار ومتاحف

جامعة امللك سعود بالرياض

اخلربة

-   املشاركة يف التنقيبات األثرية هلجرة ثاج أربعة مواسم.
-   املشاركة يف التنقيب مبوقع مسجد جواثى باألحساء.

-   املشاركة يف التنقيب مبوقع الكالبية باألحساء عام 1422هـ.
ضمن   2000م  عام  البحرين  بدولة  التنقيب  أعمال  يف  املشاركة   - 

  فريق دول جملس التعاون اخلليجي.
-    املشاركة يف حفرية الراكة باخلرب ملومسني 1424 – 1425هـ.

 –  1428 ملومسني  األثري  الزارة  مبوقع  التنقيب  فريق  رئاسة   - 
  1429هـ .

باملنطقة الوطنية  واملهرجانات  الفعاليات  يف  املشاركة   - 
   و) مهرجان اجلنادرية لعدة أعوام (.

-   املشاركة يف التنقيب مبوقع دويليب مبحافظة القطيف.
-  املشاركة يف حفرية إنقاذية جبزيرة تاروت عام 1427هـ.

املدينة : القطيف    ص . ب : 1381   الرمز الربيدي : 31911العنوان
0096638266056اهلاتف
0096638266056الفاكس
00966503840092اجلوال

Saeed.h1962@hotmail.comالربيد االلكرتوني
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)اهلاجري( حممود يوسف سليماناالسم
باحث آثارالوظيفة

بكالوريوس آثار قدميةالدرجة الوظيفية

اخلربة
-  املشاركة يف العديد من حفائر التنقيب األثري باملنطقة الشرقية . 

سلطانة  مدينة  حفرية  يف  السعودية  العربية  اململكة  وفد  مع  املشاركة   - 
اإلسالمية بليبيا عام 1418هـ .

1424هـ   –  1418 مواسم  ألربعة  تيماء  آثار  عن  التنقيب  فريق  رئاسة   - 
  / 1428 – 1429هـ .

-  املشاركة يف حفائر البعثة الفرنسية مبدائن صاحل عام 2008م .
السعودية  العربية  اآلثار  حولية  يف  املنشورة  التقارير  من  العديد  له   - 

 ) أطالل (.
-  دراسة املسكوكات اإلسالمية .

املدينة :       ص . ب :           الرمز الربيدي :العنوان
0096638266056اهلاتف
0096638266056الفاكس
00966504818420اجلوال

Tahmatan743@yahoo.com الربيد االلكرتوني
)آل سيف( زكي عبداهلل حسن علياالسم

أخصائي آثارالوظيفة
بكالوريوس آثار ومتاحفالدرجة الوظيفية

اخلربة
- املشاركة يف أعمال التنقيبات األثرية يف املواقع التالية:

- مخسة مواسم يف ثاج.
- موسم يف جنوب الظهران.

- مومسني يف اجلبيل.
- موسم يف تاروت.

- حفرية مشرتكة لدول اخلليج العربي يف عمان.
املدينة: القطيف    ص . ب: 1329   الرمز الربيدي: 31911العنوان
0096638266056اهلاتف
0096638266056الفاكس
00966505858735اجلوال

zakias@hotmail.com الربيد االلكرتوني
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)الشيخ( نبيل يوسفاالسم

مصورالوظيفة
ثانوية عامة -  القسم العلميالدرجة الوظيفية

اخلربة
-  التنقيب واملسح األثري. 

-  الغوص.
-  التصوير الفوتوغرايف.

املدينة: اخلرب    ص . ب: 1883   الرمز الربيدي: 31952العنوان
0096638266056اهلاتف
0096638266056الفاكس
00966554850060اجلوال

nabielalshaikh@Yahoo.comالربيد االلكرتوني
)التوبي( أزهر عبداهلل عبداهللاالسم

باحث آثارالوظيفة
بكالوريوس آداب  –  آثار قدميةالدرجة الوظيفية

اخلربة
-  املشاركة يف التنقيب مبدينة ثاج األثرية ملومسني .

-  املشاركة يف حفرية الراكة مبدينة اخلرب لثالث مواسم .
التعاون  جملس  فريق  ضمن  الكويت  بدولة  الصبية  حفرية  يف  املشاركة   - 

اخلليجي لعام 2007م.
-  صيانة املعثورات الربونزية والفخارية.

-  معاجلة اهلياكل العظمية.
باملنطقة  الرتاثية  املهرجانات  ومتابعة  واحلرفيني  احلرف  على  املشرف   - 

 الشرقية.
املدينة: القطيف    ص . ب : 61100   الرمز الربيدي : 31911 العنوان
0096638544040اهلاتف
0096638266056الفاكس
00966544497598اجلوال

zazarr12@hotmail.comالربيد االلكرتوني
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)الصفواني( عبداهلل سلمان أمحداالسم

مصور فوتوغرايفالوظيفة
دبلوم تصوير فوتوغرايفالدرجة الوظيفية

اخلربة

املشاركة يف أربع مواسم حبفرية جنران .   -
املشاركة يف موسم مسح منطقة القصيم .  -

املشاركة يف عدة مسوحات ومعاينات وحفريات مبختلف مناطق اململكة .  -
املشاركة مع جلنة فرز اآلثار وتوثيقها بالرياض .  -

املدينة : صفوى    ص . ب : 556   الرمز الربيدي : 31921العنوان
0096636642888اهلاتف
0096638266056الفاكس
00966555892471اجلوال

Al-hamzawi@hotmail.comالربيد االلكرتوني
)إبراهيم( وحيد عبداهلل عيسىاالسم

مصور فوتوغرايفالوظيفة
دبلوم تصوير فوتوغرايفالدرجة الوظيفية

اخلربة
-  املشاركة يف مسح منطقه حائل 

-  املشاركة يف حفرية الزارة .
-  املشاركة يف عدة مسوحات ومعاينات وحفريات مبختلف مناطق اململكة.

املدينة :           ص . ب :            الرمز الربيدي :العنوان
0096638504718اهلاتف
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0096638266056الفاكس
00966503332725اجلوال

waheed998@hotmail.com  الربيد االلكرتوني
)العصافره( حسن عون عبداهللاالسم

أمني مكتبةالوظيفة
بكالوريوس تربيةالدرجة الوظيفية

املكتبات وتقنيات التعليم

اخلربة
-  املشاركة مع الوفد األملاني األثري ) جنران، العال، تيماء ( 
-  املشاركة يف معرض تاريخ التعليم باململكة - معارض الظهران

-  املشاركة يف معرض متحف الدمام الرتاثي - قافلة اخلري
املدينة: القطيف ص . ب: 10338 الرمز الربيدي: 31911العنوان
0096638266056اهلاتف
0096638266056الفاكس
00966506202388اجلوال

haa204@hotmail.comالربيد االلكرتوني
)الغزِّي( ماجد بن حممد بن محداالسم

مدير مكتب اآلثار واملتاحف بالزلفيالوظيفة
ثانوي عامةالدرجة الوظيفية

اخلربة
-  13 سنة مديراً لوحدة اآلثار.

-  املشاركة يف تسجيل وتوثيق معامل الزلفي األثرية واحلضارية واليت بدأت من 
1421/7/10هـ إىل 1421/8/8هـ

املدينة : الزلفي       ص.ب: 575       الرمز الربيدي: 11932العنوان
00966555122589اجلوال
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)العمري( عبدالعزيز بن منسي سعيداالسم
مدير متحف الطائف اإلقليمي لآلثار والرتاثالوظيفة

بكالوريوس آداب ختصص آثار ومتاحفالدرجة الوظيفية
-  خترج سنة 1404هـ وعني على وظيفة باحث آثار باملتحف الوطين ثم مديرا اخلربة

ملتحف العال ثم مديرا ملتحف جنران ويعمل حاليا مديرا ملتحف الطائف اإلقليمي 
شارك يف العديد من احلفريات يف العال وجنران وشارك ضمن فريق املسح األثري 
الشامل يف كل من جنران والقصيم وشارك يف كتابة العديد من التقارير العلمية 
وكذلك ساهم بشكل رئيسي يف تأليف كتاب جنران وكتاب عسري اليت صدرت 
ضمن موسوعة سلسلة آثار اململكة العربية السعودية وأعد دليل متحف جنران 
وساهم يف تطوير الطبعة الثانية من دليل متحف الطائف وخالل سنوات عمله 
متكن من حضور العديد من الندوات واحملاضرات وورش العمل كما حضر العديد 
من الدورات داخل وخارج اململكة من أبرزها دورة مكثفة يف اللغة اإلجنليزية 
مبعهد اإلدارة العامة بالرياض ودورة يف صيانة املتاحف مبتحف اللوفر بفرنسا 

ودورة يف إدارة وتقنية املتاحف يف اليابان 
املدينة:  الطائف      ص.ب:    5643    الرمز الربيدي : 21499العنوان
مكتب 027384440 اهلاتف
0555725935الفاكس
027321033اجلوال

amsa100@hotmail.com الربيد االلكرتوني
)العسبلي( حممد بن عبد اهللاالسم

فين آثارالوظيفة
ثانوية عامه /ع + 90ساعه آثار قدميه +حفرية الفاوالدرجة الوظيفية

-  رئيس لقسم شئون املوظفني بالبنك األهلي .اخلربة
-  رئيس صندوق التنمية العقاري بالبنك األهلي.

-  دورة يف األستاذ العام من مركز تدريب بالبنك األهلي .
-  دورة  التدريب التسويقي يف خدمات االستثمار بالبنك األهلي .

-  العمل بوكالة اآلثار و املتاحف يف 1412/1/17هـ فين أثار.
-  عمل رئيس لوحدة اآلثار و املتاحف بإدارة التعليم بالنماص يف عام1414هـ.

-  كلف باإلضافة لعمله رئيس لوحدة اآلثار رئيس لقسم املتعاقدين .
-  كلف باإلضافة لعمله رئيس لوحدة اآلثار مدير للعالقات العامة بإدارة التعليم.

-  سعى يف إنشاء متحف النماص.
-  كلف رئيس لفريق العمل لتهيئة متحف النماص و إعداده ومجع املقتنيات.

-  دورة إدارة و تقنية املتاحف يف اليابان.
-  دورة مهارات متقدمة يف معاجلة النصوص.

-  دورة تنمية مهارات سرعة معاجلة النصوص.
دورة يف السكرتارية العامة.

شارك ضمن فريق املسح األثري ملنطقة املدينة املنورة.
كلف من قبل اهليئة العامة للسياحة و اآلثار مدير مكتب اآلثار بالنماص
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املدينة:     النماص     ص.ب:      1006      الرمز الربيدي:   العنوان
072821044اهلاتف
072821099الفاكس
0505763063اجلوال

Lil-11@hotmail.com الربيد االلكرتوني
)العلي( يعرب بن حسن أمنياالسم

مدير مكتب اآلثار مبنطقة تبوكالوظيفة
بكالوريوس آداب ختصص آثار ومتاحفالدرجة الوظيفية

اخلربة
-  خربة ما يقارب )25( سنة يف جمال العمل.

-  مشاركة يف جمال األحباث والتنقيبات األثرية.
-  املشاركة اخلارجية يف جمال التنقيب.

-  املشاركة يف بعض اجملالت احمللية باملنطقة.
-  تأليف كتابات عن آثار منطقة تبوك.

املدينة: تبوك       ص.ب: 1134       الرمز الربيدي:  العنوان
044216198اهلاتف
044216198الفاكس
0504764898اجلوال

Alliy@scta.gov.sa الربيد االلكرتوني
)العنزي( طراد منقل تركياالسم

باحث آثار مساعدالوظيفة
بكالوريوس آداب ختصص آثار إسالميةالدرجة الوظيفية

اخلربة
عام  املابيات  موقع  يف  سعود  امللك  جامعة  مع  التنقيب  يف  املشاركة   -

1425هـ.
املشاركة يف التنقيب مع الفريق السعودي األملاني يف موقع قرية تيماء.  -

املشاركة يف التنقيب يف موقع قرية يف تبوك.  -
خربة ما يقارب أربع سنوات يف جمال العمل.  -
مشاركة يف جمال األحباث والتنقيبات األثرية  -

اسرار النجاح والتميز يف العمل   -
الربنامج الشامل يف السكرتارية وادارة املكاتب واألرشفة األلكرتونية  -

مقدمة يف صناعة السياحة   -
مهارات االتصال  -

لغة اجنليزية من معهد نيهورايزن  -

املدينة:             ص.ب:            الرمز الربيدي:    العنوان
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044216198اهلاتف
044216198الفاكس
0506880985اجلوال
)املاضي( سعد ناصر مرزوقاالسم

باحث آثارالوظيفة
بكالوريوس آثارالدرجة الوظيفية

-  15 سنة يف جمال العملاخلربة
املدينة: تيماء       ص.ب: 22       الرمز الربيدي: 71941العنوان
044633890اهلاتف
0505380772اجلوال
)املاضي( سعود بن حممد غالي الناجماالسم

باحث آثارالوظيفة
بكالوريوس تاريخالدرجة الوظيفية

13 سنة يف جمال اآلثار واملتاحفاخلربة
املدينة: تيماء       ص.ب: 22       الرمز الربيدي: 71941العنوان
044631807 حتويلة 109اهلاتف
044631807 حتويلة 103الفاكس
0505294103اجلوال

madysm@scta.gov.saالربيد االلكرتوني
)الشمري( سليم عقيل سليماالسم

مفتش آثارالوظيفة
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بكالوريوس آداب وتربيةالدرجة الوظيفية
-  27 سنة يف جمال اآلثار واملتاحفاخلربة
املدينة:            ص.ب:            الرمز الربيدي: العنوان
044631813اهلاتف
044631807الفاكس
0504549029اجلوال
)الشمري( فرحان بن خلف بن زامل السويدياالسم

أخصائي آثارالوظيفة
بكالوريوس تاريخالدرجة الوظيفية

-  25 سنة يف جمال اآلثار واملتاحفاخلربة
املدينة: تيماء       ص.ب: 22       الرمز الربيدي: 71941العنوان
044631807 حتويلة 109اهلاتف
044631807 حتويلة 103الفاكس
0504551829اجلوال
)النجم( حممد بن محد السمرياالسم

أخصائي آثار ومدير إدارة اآلثار واملتاحف بتيماءالوظيفة
ماجستري آثار ومتاحفالدرجة الوظيفية

-  25 سنة يف جمال اآلثار واملتاحفاخلربة
املدينة: تيماء       ص.ب: 22       الرمز الربيدي: 71941العنوان
044631807 حتويلة 109اهلاتف
044631807 حتويلة 103الفاكس
0505373558اجلوال

Alnajem1962@hotmail.com الربيد االلكرتوني
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)القناوي( حسني بن علي بن عبداحملسناالسم

أمني متحفالوظيفة
بكالوريوس آداب وعلوم إنسانية – تاريخ جبامعة امللك عبدالعزيز جبدةالدرجة الوظيفية

اخلربة

-  )20( عام يف جمال اآلثار واملتاحف مبتحف قصر خزام جبدة.
-  مدير لوحدة اآلثار واملتاحف يف حمافظة املهد.

-  لديه مشاركات يف حفريات داخل وخارج اململكة.
-  مشاركات يف الصحف واجملالت االختصاصية.

املدينة : جدة           ص.ب:    9515        الرمز الربيدي: 21423العنوان
026779676اهلاتف
0505626396اجلوال
)أبو زيد( حممد بن أمحد بن حممداالسم

باحث آثار الوظيفة
بكالوريوس أداب وعلوم إنسانية – قسم التاريخ اإلسالمي القديمالدرجة الوظيفية

-  )4( سنوات خربة حمصل إيرادات يف أمانة جدة .اخلربة
-  )17( سنة مفتش آثار 

املدينة:  جدة          ص.ب:   45048         الرمز الربيدي: 21512العنوان
026392171اهلاتف
026392171الفاكس
0504598203اجلوال

Abuzaid.1.2.3@hotmail.com الربيد االلكرتوني
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)السبيعي( حممد سعد فراجاالسم

باحث آثار ومدير متحف قصر خزامالوظيفة
بكالوريوس آثار إسالميةالدرجة الوظيفية

اخلربة
-  مشارك يف حفرية موقع الربذة اإلسالمي مبنطقة املدينة املنورة.

-  مشارك يف حفرية األخدود األثري بنجران.
-  )3( سنوات مدير مكتب آثار جدة.

املدينة:  جدة          ص.ب:   45048         الرمز الربيدي: 21512العنوان
026392171اهلاتف
026392171الفاكس
0506696122اجلوال

faizzz@hotmail.com الربيد االلكرتوني
)الرويسان( سعد بن عبدالرمحن بن عثماناالسم

مدير مكتب اآلثار واملتاحف مبنطقة حائلالوظيفة
بكالوريوس آثارالدرجة الوظيفية

-  24 سنة يف جمال اآلثار واملتاحفاخلربة
املدينة :  حائل         ص.ب:    3860       الرمز الربيدي: العنوان
0465331684اهلاتف
0465331684الفاكس
0505165317اجلوال

aroesan@hotmail.com الربيد االلكرتوني
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)الزنيدي( حممد بن إبراهيم محداالسم

اخصائي آثارالوظيفة
بكالوريوس آثار إسالميةالدرجة الوظيفية

-  )25( يف جمال اآلثار واملتاحف، ومدير آلثار املنطقة منذ عام 1404هـاخلربة
املدينة: عنيزة           ص.ب:  1072          الرمز الربيدي: العنوان
063642168اهلاتف
0505139896اجلوال
)العتييب( فهد غالي سايراالسم

مساحالوظيفة
دبلوم - مساحةالدرجة الوظيفية

املدينة:  عنيزة          ص.ب:    483        الرمز الربيدي: 51911العنوان
063640449اهلاتف
063640449الفاكس
0504898208اجلوال

Fahad9999@hotmail.com الربيد االلكرتوني
)الثبييت( عبدالرمحن بن رداد بن معيوضاالسم

باحث آثار ومدير مكتب آثار مكة املكرمةالوظيفة
بكالوريوس آثار قدمية – جامعة امللك سعودالدرجة الوظيفية

-   )11( سنة يف جمال اآلثار واملتاحفاخلربة
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املدينة: مكة املكرمة    ص.ب:  04044     الرمز الربيدي: 21955العنوان
025471044اهلاتف
025471044الفاكس
0555563542اجلوال

Abuyara92@hotmail.com الربيد االلكرتوني
)سعد( عبدالعزيز بن حممد حييىاالسم

باحث آثارالوظيفة
بكالوريوس آثار إسالميةالدرجة الوظيفية

-  )14( سنة يف جمال اآلثار واملتاحف.اخلربة
-  املشاركة يف حفرية األخدود بنجران وبعض املسوحات األثرية.

املدينة :  مكة املكرمة      ص.ب: 21046    الرمز الربيدي: العنوان
025471815 حتويلة 104اهلاتف
025471044الفاكس
0544441478اجلوال

freeshobilly@yahoo.com الربيد االلكرتوني
)الزهراني( عبيد بن علي بن مرضياالسم

باحث آثارالوظيفة
بكالوريوس آثار إسالمية جبامعة امللك سعودالدرجة الوظيفية

-  )9( سنوات يف جمال اآلثار واملتاحفاخلربة
املدينة: مكة املكرمة    ص.ب:   40440     الرمز الربيدي: 21955العنوان
025471815 اهلاتف
025471044الفاكس

Obaid-z-28@hotmail.com الربيد االلكرتوني
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)رجب( عزام إبراهيم أمحداالسم

فين آثارالوظيفة
بكالوريوس آثار ومتاحف – آثار قدمية جبامعة امللك سعودالدرجة الوظيفية

اخلربة

)25( سنة يف جمال اآلثار واملتاحف
- مشارك يف العديد من احلفريات واملسوحات داخل اململكة .

- مشارك لعدة مواسم مع الفريق األملاني السعودي بتيماء .
-عضو مشارك بلجنة تطوير الساحات الشمالية للحرم املكي .   -

املدينة : مكة املكرمة     ص.ب:   40440       الرمز الربيدي: 21955العنوان
025471815 اهلاتف
025471044الفاكس
0555517208اجلوال

Azzam180@hotmail.com الربيد االلكرتوني
)آل مريح( صاحل بن حممد جابراالسم

مدير إدارة اآلثار مبنطقة جنرانالوظيفة
ماجستري يف اآلثارالدرجة الوظيفية

-  )25( سنة يف جمال اآلثار واملتاحفاخلربة
املدينة : جنران    ص.ب:  3005  الرمز الربيدي: العنوان
075425292اهلاتف
075425120الفاكس
0505726373اجلوال

Salehmm1@hotmail.com الربيد االلكرتوني
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)مغيليث( فيصل بن عبداهلل بن سعد بن عبدالعزيز االسم

مساح الوظيفة
املرتبة السادسة الدرجة الوظيفية

اخلربة

العمل يف وزارة الزراعة كعمل إداري ملدة ثالثة أشهر.  -
أربع  ملدة  مساح  كعمل  املتحدة  األمم  يف  األغذية  الفاو  منظمة  يف  العمل   -

سنوات.
العمل يف وزارة الداخلية ) إمارة اجلوف ( كعمل مساح ملدة سنة.  -

العمل يف وزارة الرتبية والتعليم كعمل مساح يف إدارة املشاريع والصيانة.  -
العمل احلالي يف هليئة العامة للسياحة واآلثار كعمل مساح.    -

املدينة:الرياض    ص.ب: 3734     الرمز الربيدي:11481   العنوان
4029500 حتويله 1570اهلاتف
4041391الفاكس
جوال / 0555441322اجلوال

mgilith@scta.gov.saالربيد االلكرتوني
 fasm_2006@hotmail.com

)العنزي( عبداهلل بن عائداالسم

مهندس معماريالوظيفة
بكالوريوس عمارة وعلوم بناء - جامعة امللك سعودالدرجة الوظيفية

اخلربة
-  العمل بقطاع اآلثار واملتاحف بإدارة املشاريع والتنمية .

-  متخصص بأعمال: الرتميم وإعادة التأهيل، صيانة املباني األثرية، التوثيق 
والتسجيل 
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مدينة: الرياض      ص.ب: 124419      الرمز الربيدي: 11761العنوان
    حتويلة )1495 ( - 96614029500+  اهلاتف
96614041391+الفاكس
966503493339+اجلوال

alenazia@sct.gov.sa -  scta@mail.net.sa  الربيد االلكرتوني
)اجلوحلي( خالد بن علي بن حممد االسم

مهندس ديكور مساعد الوظيفة

الدرجةالسابعه – املرتبه الرابعه الدرجة الوظيفية
-  سنتان يف مؤسسة صالح القصييب للديكورات اخلرسانيهاخلربة

-  سنه ومثان اشهر يف امانه الدمام – بلديه شرق الدمام 
املدينة: الرياض       ص.ب: 3734       الرمز الربيدي: 11481العنوان
96614029500+  اهلاتف
96614041391+الفاكس
0504994635  / 0599444469  /  0508444131 اجلوال

abohadeel@hotmail.comالربيد االلكرتوني
)القعيد( أمحد بن عتيقاالسم

مدير متحف اجلوفالوظيفة

الدرجة الوظيفية
بكالوريوس اثار ومتاحف

)) اثار قدمية ((
مشارك بالعديد من اعمال التنقيب والدراسات االثريةاخلربة

العنوان
العنوان  اجلوف – دومة اجلندل - جول / 0503393493 

هاتف / 046222151  / فاكس / 046223876
qaeeda@sct.gov.sa / امييل
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هاتف / 046222151اهلاتف
فاكس / 046223876الفاكس
جول / 0503393493اجلوال

qaeeda@sct.gov.saالربيد االلكرتوني
)أباحسني( بدر عبد الرمحن حممداالسم

بكالوريوس آثار قديم _ جامعة امللك سعودالوظيفة
الدرجة الوظيفية

سنتان يف جمال مدير مكتب – ومسئول البالغات األثريةاخلربة
الرياض – املربع/  ص . ب 3734 الرمز 11481العنوان
4029400 حتويله 1405اهلاتف
4035319الفاكس
0508100626اجلوال

abahussin@sct.gov.saالربيد االلكرتوني   
)املتحمي( حممد بن حييى بن أمحداالسم

باحث آثارالوظيفة
بكالوريوس آثار ومتاحفالدرجة الوظيفية

اخلربة
-  14 سنة يف جمال العمل األثري.

-  العمل فين آثار مبتحف قصر خزام جبدة.
-  العمل أمني متحف القنفذة لآلثار والرتاث الشعيب.

-  العمل مفتش إداري.
-  مدير مكتب اآلثار مبحافظة القنفذة.

-  مدير متحف اآلثار والرتاث الشعيب مبحافظة القنفذة.
-  املشرف على آثار حمافظة الليث. 

-  عضو جلنة التنمية السياحية مبحافظة القنفذة. 
-  املشاركة يف املسوحات  والتنقيبات األثرية.

املدينة: القنفذة      ص.ب 177    الرمز الربيدي: 21912العنوان
7321768 / 07    7333067 / 07اهلاتف
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7333017 / 07الفاكس
0504509565اجلوال

  MothamyM@scta.gov.saالربيد االلكرتوني
)اهلالل( بسام بن عايش بن عبداهللاالسم

باحث آثار متحفي مساعد ) أمني قاعة الدولة السعودية والثانية، وقاعة الوظيفة
توحيد اململكة(

بكالوريوس آداب - آثار قدمية الدرجة الوظيفية
سبع سنوات يف القطاع اخلاص، وسنتان يف جمال العمل املتحفي.اخلربة
املدينة: الرياض        ص . ب : 3734        الرمز الربيدي: 11481العنوان
هاتف: 014029500اهلاتف
فاكس: 014029976الفاكس
جوال: 0567729735اجلوال

HilalB@scta.gov.saالربيد االلكرتوني
)العتييب( خالد بن حامد بن حممد القهرهاالسم

باحث آثارالوظيفة

الدرجة الوظيفية
درجة البكالوريوس من جامعة أم القرى مبكة املكرمة كلية الشريعة والدراسات 

اإلسالمية قسم احلضارة والنظم اإلسالمية مع إعداد تربوي للفصل الثاني 
1414 هـ بتقدير عام جيد.

اخلربة
املساهمة يف إعداد دليل متحف الطائف .

املشاركة يف أعمال املسح امليداني باملدينة املنورة  لعامي 1422 هـ  ، 1424هـ 
احلصول على املرتبة الثامنة يف 25 / 4 / 1427هـ ومسماها باحث آثار . 

إمتام العديد من الربامج التدريبية  واجتياز العديد من الدورات يف جمال احلاسب 
اآللي وجمال السياحة .

حضور العديد من ورش العمل يف جمال السياحة .
من  اعتباراَ  بتيما  للنقيب يف موقع قرية  السعودي األملاني  الفريق  املشاركة مع 

6/3 / 1431هـ 
من  اعتباراَ  بتيما  للنقيب يف موقع قرية  السعودي األملاني  الفريق  املشاركة مع 

8/11 / 1431هـ  
من  اعتباراَ  بتيما  للنقيب يف موقع قرية  السعودي األملاني  الفريق  املشاركة مع 

10/ 3 / 1432هـ 
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مكتب اثار الطائفالعنوان
اهلاتف
الفاكس
اجلوال

الربيد االلكرتوني
)عسريي( رياض إبراهيم حممد آل زايداالسم

الوظيفة

الدرجة الوظيفية

-  الدرجة العلمية: بكالوريوس .
-  التخصص: متاحف وآثار.

-  جامعة امللك سعود- كلية السياحة واآلثار.

اخلربة

-  إعداد برامج وأنشطة باملتحف الوطين اخلطة السنوية .
-  املشاركة مع فريق جامعة امللك سعودية العمال التنقيب مبوقع اخلريبة.

-  مت تكليفي كمسئول عن إصدارات اهليئة األلكرتونية فيما خيص املتحف 
الوطين.

-  مديراً ملشروع موقع املتحف االلكرتوني املشاركة يف عدة جلان علمية داخل 
الوكالة وخارجها.

-  املشاركة يف عدة معارض حملية ودولية. من اهمها معرض روائع أثار 
اململكة ) مبتحف اللوفر- مبعرض اكاشيا بربشلونه- مبتحف االرميتاج 

بسانبطرسبريغ- مبتحف البريقمن بربلني(
-  املشاركة  يف الورش العلمية واملتعلقة باملتاحف.

-  املشاركة يف بعض البحوث العلمية املنشورة يف حولية) أطالل(.
-  املشاركة يف العديد من املسوحات والتنقيبات األثرية باململكة العربية 

السعودية.
-  املشاركة بالتعريف بآثار اململكة العربية السعودية على الويب سايت 

بالتعاون مع معهد مسثسونيان بالواليات املتحدة األمريكية.
-  املشاركة كعضو يف هيئة حترير رسالة املتحف.

-  كلفت بالعمل كسكرتري حترير جمللة آثار اخلليج العربي.
-  شاركت كعضو باللجنة االستشارية لتطوير العمل املتحفي برئاسة صاحبة 

السمو امللكي األمرية عادلة بنت عبداهلل بن عبد العزيز .
-  إصدار كتيب عن إحدى قاعات املتحف الوطين.

ص.ب 270008 الرياض 11352العنوان
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012400371اهلاتف
الفاكس
0562502556  .اجلوال

asirir@scta.gov.saالربيد االلكرتوني
  )القرني( سعيد بن علي سعيداالسم

مدير مكتب اآلثار مبنطقة عسريالوظيفة
بكالوريوس آثار ـ آثار إسالميةالدرجة الوظيفية

اخلربة
ـ املشاركة يف اإلعداد واإلشراف على معرض تاريخ التعليم يف مائة عام وثائق 
وصور الذي أقيم مبركز امللك فهد الثقايف ـ قرية املفتاحة بابها خالل الفرتة 

من 14/4/1422هـ إىل 11/6/1422هـ
ـ املشاركة يف مسح املواقع األثرية مبنطقة عسري عام 1427هـ

ـ املشاركة يف مسح املواقع األثرية مبحافظة سراه عبيده عام 1428هـ
التقارير  وإعداد  عسري  مبنطقة  األثرية  املواقع  من  عدد  توثيق  يف  املشاركة  ـ 

الالزمة عنها
ـ املشاركة مع الفريق السعودي األمريكي املشرتك يف حفرية موقع جرش األثري 

مبحافظة أحد رفيده للعامني 1429هـ/1430هـ
ـ تكليفي مديراً ملكتب اآلثار مبنطقة عسري 1432هـ

العنوان
اهلاتف
الفاكس
اجلوال

الربيد االلكرتوني
)الشمري( بدر بن فهداالسم

باحث آثار ومتاحف مساعدالوظيفة
بكالوريوس آثار ومتاحف ـ آثار قدميةالدرجة الوظيفية

اخلربة

ـ املشاركة يف أعمال املسوحات األثرية لعام 1428هـ.
ـ املشاركة يف أعمال التنقيبات األثرية يف مدينة فيد األثرية يف املوسم الثالث 

لعام 1429هـ .
ـ املشاركة يف أعمال ترميم مدينة فيد األثرية يف املوسم الثالث والرابع واخلامس 

لعام 1429هـ و 1430هـ و 1431هـ .
لعام  املردومه يف حمافظة اجلبيل  و  الديف  ترميم موقعي  أعمال  املشاركة يف  ـ 

1432هـ.
ـ املشاركة مع البعثة السعودية األملانية يف أعمال الرتميم يف موقع قرية األثري 

مبحافظة تيماء لعام 1432هـ.
ـ مقرر يف جلنة تقييم وتقدير القطع األثرية اليت يتم ضبطها ومصادرتها من 

بعض اجلهات احلكومية .
ـ عضو يف إتفاقية التعاون بني اهليئة ومؤسسة الربيد .
 ـ محاية اآلثار وإزالة التعديات على املواقع األثرية .
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املدينة :الرياض   ص.ب:3734   الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014035319الفاكس
0545698998اجلوال

Shammarib@scta.gov.saالربيد اإللكرتوني
)املعيقل( عبداهلادي خليف طراداالسم

الوظيفة

الدرجة الوظيفية
بكالوريوس اثار اسالميه / جامعة امللك سعود  1404هـ

اخلربة

-  يعمل حاليا مدير مكتب االثار باجلوف 
-  له عدة مشاركات يف اللجان املتخصصه يف االثار 
-  وله عدة مقاالت كذلك متخصصه يف جمال االثار 

-  عمل مديرا ملتحف اجلوف من 1404هـ اىل 1415هـ
-  ثم انتقل اىل ادارة الرتبيه والتعليم باجلوف 

-  ثم عمل مديرا لوحدة االثار واملتاحف اىل حني ضم قطاع االثار اىل اهليئه 
العامه للسياحه واالثار 

العنوان
اهلاتف
الفاكس
اجلوال

)الصيوان( عمار عبد الكريماالسم

الوظيفة
بكالوريوس أثار قدمية – جامعة امللك سعود- دبلوم تصوير فوتوغرايفالدرجة الوظيفية

سنةاخلربة
الرياض  ص ب :12049 الرمز الربيدي:11679العنوان
4029500اهلاتف
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4029976الفاكس
0555856574اجلوال

D_AALSIWAN23@HOTMAIL.COMالربيد االلكرتوني
)القحطاني( عايض بن عبداهلادي عجاباالسم

مرتجم لغة إجنليزيةالوظيفة
بكالوريوس لغة إجنليزية وآدابهاالدرجة الوظيفية

اخلربة

الرمسية  واملكاتبات  اآللي  باحلاسب  الطباعة  )7سنوات(يف  إدارية  خربة     -
وحترير اخلطابات والتقارير الرمسية 

- خربة أكثر من )8 سنوات( يف حترير وترمجة اخلطابات واملكاتبات الرمسية 
والتقارير األثرية نشر بعضها حبولية أطالل السعودية منها:

-  مسح أثري يف جنوب وغرب اململكة العربية السعودية عام 2002م، أطالل 18
- Al-Ukhdoud Excavation)Najran(, 4th Season, 1422-2003, Atlal Vol.18

-  تقرير عام 2003م، املوسم الثالث للمشروع األثري الفرنسي السعودي مبدائن 
صاحل، أطالل 19

-  تقرير املوسم الرابع عام 2004 م عن مشروع البعثة السعودية الفرنسية يف 
مدائن صاحل، أطالل 20

- Survey of Ancient Yemeni Trade and Pilgrimage Route, Atlal Vol.18

- Archaeological Survey, Afeef Governorate, 1st Season, 1428-2007)u -

)published

 - Results of Archaeological Survey of Dedan Site, 2nd Season,

1426-2005)unpublished(

- Preliminary Report on The Survey And Documentation of Archaeolog -

cal Sites in Hutat Bani Tameem and Al-Hareeq, 1428-2007)unpublished(

 -  Paleolithic Archaeological Research in The Kingdom of Saudi Arabia,

Stage)1(, Jubbah Basin Archaeological Reconnaissance)unpublished(

 - Final Report, Archaeological Excavations at Dosariyah

Site)Reinvestigation()unpublished(

-Report on Survey of Ghat Governorate, 1431-2011)unpublished(

 - Field Report on Archaeology of Furasan Islands, Saudi-British Project

on  Red Sea, 2009)unpublished(

 - Report on Excavation of Qurh)Al-Mabiyyat(Site 2nd Season,

1426-2005)unpublished(

- Jarash City Excavation, 1432-2011)unpublished(
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املدينة: الرياض، ص. ب 155471 ، الرياض 11758العنوان
1500/014029500اهلاتف
014036952فاكس
0504406477جوال

Ayidh2009@hotmail.comبريد إلكرتوني
)آل محاد( عايد ناصر عايداالسم

مدير مكتب االثار بوادي الدواسرالوظيفة
املؤهل - بكالوريوس اثار اسالميه جامعة امللك سعودالدرجة الوظيفية

اخلدمه من عام 1409 

اخلربة
-  املشاركه يف حفرية االخدود لعدة مواسم

-  املشاركه يف اعمال املسوحات االثريه بوادي الدواسر
-  املشاركه يف اعمال املسوحات االثريه بتثليث 

-  املشاركه يف اعمل التنقيب يف موقع جرش باحد رفيده
العنوان  وادي الدواسرالعنوان

 ص ب 1213     الرمز الربيدي  11991
اهلاتف
الفاكس
0566884604  / 0504181501اجلوال

ayed1382@hotmail.comالربيد االلكرتوني
)الرشيدي( عبدالرمحن بن دهيم نهار  االسم

مساعد اداري )يعمل حالياً نائب ملدير مكتب آالثار واملتاحف مبنطقة حائل( الوظيفة
ثانوية عامة + دبلوم لغة اجنليزيةالدرجة الوظيفية

اخلربة

) 20( )سنة  اعمل  باملواقع االثرية و التارخيية واالشراف عليها
- املشاركة يف أعمال املسح األثري واحلفريات األثرية مبدينة االجفر.

- عملت نائب ملدير مكتب حائل  بقطاع اآلثار 
- دورة يف اعداد التقرير عن املواقع االثرية 

- دورة مدراء ا مبعهد اإلدارة  .
- دورات يف جمال فن االتصال 

حائل ص.ب: 1171 الرمز الربيدي: 81431 العنوان
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065340096اهلاتف
065340096الفاكس
0555158615اجلوال

الربيد االلكرتوني
)الشهري( عبداهلل بن فايز يوسفاالسم

باحث آثار ومتاحف مساعدالوظيفة
بكالريوس آثارالدرجة الوظيفية

ثالث سنوات يف جمال اآلثار- املشاركة يف حفريات العال وحفريات جرشاخلربة
الرياض ص ب 270521 الرمز 11352العنوان
اهلاتف
الفاكس
0553350741اجلوال

إلكرتوني/abaaadi@hotmail.comالربيد االلكرتوني
)القرني( عوض بن أمحد سعيداالسم

باحث آثار ومتاحف مساعدالوظيفة
بكالوريوس آثار ومتاحف – آثار قدميةالدرجة الوظيفية

اخلربة
ست سنوات يف القطاع اخلاص.

العمل حالياً يف قطاع اآلثار واملتاحف باهليئة العامة للسياحة واآلثار يف جمال 
محاية اآلثار واحملافظة عليها منذ سنتني ونصف.

املدينة :الرياض   ص.ب:3734   الرمز الربيدي: 11481العنوان
014029500اهلاتف
014035319الفاكس
0507033003اجلوال

GarniAw@scta.gov.saالربيد اإللكرتوني
ملياء ابراهيم املهنااالسم
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املشروع الوطين لتنمية احلرف والصناعات اليدوية )بارع(الوظيفة
بكالوريوس كلية الرتبية _قسم علوم ورياضياتالدرجة الوظيفية

اخلربة
10  سنوات خربه يف جمال العمل املتحفي

تلقي عدة دورات تدريبيه خمتلفة
العنوان
اهلاتف: 4092500/2015اهلاتف
4030517  الفاكس
اجلوال

mohannal@scta.gov.saالربيد اإللكرتوني
)آل وبر( بندر هادي سعيداالسم

بكالوريوس إدارة سياحية كلية السياحة واآلثار جبامعة امللك سعودالدرجة الوضيفية

اخلربة
3 سنوات خربة يف اهليئة العامة للسياحة واآلثار .

املشاركة يف تنظيم سوق عكاظ 
املشاركة يف اجلنادرية.

دورة حاسب آلي.
املدينة: الرياض    ص .ب :84641         الرمز الربيدي: 11681العنوان
018808607اهلاتف
018808640الفاكس
0551455576جوال

WabarB@scta.gov.saالربيد االلكرتوني
)ابوماطر( سعيد بن امحداالسم

باحث آثار ومتاحفالوضيفة

الدرجة الوضيفية
بكالوريوس اداب وعلوم انسانية  - تاريخ – جامعة امللك عبدالعزيز – دبلوم 

حاسب آلي
-  أمني بكلية معلمني بيشة.اخلربة

-  مدير العالقات العامة واالعالم الرتبوي بكلية معلمني بيشة.
  -  مديرشئون الطالب بكلية معلمني أبها.

  -  مخس سنوات باحث آثار يف وحدة اآلثار بالرتبية والتعليم مبنطقة عسري 
ومن ثم االنتقال للهيئة العامة للسياحة واآلثار.

-  املشاركة يف مسح حمافظة النماص لعام 1429هـ.
-  املشاركة يف حفرية جرش ملومسني.

ابها ص.ب 4267 الرمز الربيدي 61491العنوان

 

 



 - 102 -

072307307اهلاتف
072306961الفاكس
0500691635جوال

Saeed8214@hotmail.comالربيد االلكرتوني
)آل غامن( عبدالعزيز بن عوضاالسم

مهندس مساعدالوضيفة
بكالوريوس هندسة معمارية – عمارة وعلوم بناء – كلية العمارة والتخطيط – الدرجة الوضيفية

جامعة امللك سعود

-  العمل مبكتب اآلثار واملتاحف مبنطقة عسري – قطاع اآلثار – اهليئة العامة اخلربة
للسياحة واآلثار

-  االنتقال إىل مركز الرتاث العمراني الوطين باهليئة العامة للسياحة واآلثار
-  احلصول على دورة صيانة وترميم املباني األثرية والتارخيية 2010م

-  املشاركة مبؤمتر الرتاث العمراني – عمان – األردن 2011م
-  احلصول على دورة إدارة الرتاث العمراني اإلسالمي – اسطنبول – تركيا 

2011م
-  اإلشراف على مشروع إعادة ترميم وتأهيل قصر أبو ملحة الرتاث – أبها

-  اإلشراف على مشروع إعادة ترميم وتأهيل قلعة الدوسرية - جازان
أبها  ص.ب 4267 الرمز الربيدي 61491العنوان
072307307اهلاتف
072306961الفاكس
0502005050جوال

ghanema@scta.gov.saالربيد االلكرتوني
)املنيف( عبد احملسن بن إبراهيماالسم

باحث آثار ومتاحف أولالوضيفة
بكالوريوس آثار قدميةالدرجة الوضيفية

14 سنة يف جمال العمل األثري واملتاحف منذ عام 1998ماخلربة
ـ املشاركة يف أعمال املسح األثري والتنقيب يف كل من : القصيمـ  شقراءـ  جزيرة 

فرسان ـ  تيماء مومسني .
ـ املشاركة يف إعداد وتنفيذ املتاحف يف كل من : الباحة ـ حائل ـ عرعر ـ تبوك 

ـ مكة املكرمة ـ شقراء ـ الطائف ـ اجملمعة.
ـ املشاركة يف التجهيز واألعداد للعديد من املعارض األثرية داخل اململكة

املدينة : اجملمعة    ص .ب  1711    الرمز الربيدي :     1952العنوان
اهلاتف : 4322578/06     اهلاتف
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فاكس : 4041391/06الفاكس
جوال

Monefa@scta.gov.saالربيد االلكرتوني





سلطنة عمان
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1. )البلوشي(، زبيدة بنت مخيس بن عيد
الوظيفة: مرشدة مبتحف التاريخ الطبيعي

دائرة املتاحف – باملديرية العامة لآلثار واملتاحف
وزارة الرتاث والثقافة

سنوات اخلدمة:  منذ )1995/9/10م( 
الشهادات: حاصلة على شهادة الثانوية العامة – أدبي

اللغات: االجنليزية
الدورات: تلقت عدداً من الدورات التدريبية.

العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 – مسقط - سلطنة عمان
اهلاتف: 24641374  

2. )البلوشي(، طاهرة بنت موسى بن ابراهيم
الوظيفة: مشرفة للمتحف الوطين

دائرة املتاحف - باملديرية العامة لآلثار واملتاحف
وزارة الرتاث والثقافة

سنوات اخلدمة: منذ )10/24/ 1990م( 
الشهادات: حاصلة على ليسانس أدآب/ تاريخ من جامعة بريوت العربية 

)1998م(
اللغات: اللغة االجنليزية

امُلَشاََركات: شاركت يف العديد من الندوات
الدورات: تلقت عدداً من الدورات التدريبية.

العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 – مسقط - سلطنة عمان
اهلاتف: 247012893  

سلطنة عمـــــــان
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3. )البكري(، سلطان بن سيف بن ناصر  

 الوظيفة: أخصائي آثار - بدائرة التنقيب والدراسات األثرية
 املديرية العامة لآلثار واملتاحف

وزارة الرتاث والثقافة
سنوات اخلدمة: منذ ) 1999م(

الشهادات: حاصل على ليسانس آداب/آثار - جامعة السلطان قابوس )1997م(
اللغات: اللغة االجنليزية

واملؤمترات  األثرية  والتنقيبات  املسوحات  من  العديد  امُلَشاََركات: شارك يف 
والندوات العلمية داخل وخارج السلطنة

الدورات: تلقى عدداً من الدورات التدريبية، وشارك يف ورش العمل املختلفة
العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 –

 مسقط - سلطنة عمان
اهلاتف: 24641539

الفاكس: 24641533  
archaeology@mhc.gov.om :الربيد االلكرتوني

4. )البو سعيدي( ، مسية بنت محد بن محود 
 الوظيفة: أخصائية آثار - بدائرة التنقيب والدراسات األثرية       

املديرية العامة لآلثار واملتاحف
وزارة الرتاث والثقافة

سنوات اخلدمة: منذ )2007م(
الشهادات: حاصل على بكالوريوس آداب/آثار - جامعة السلطان قابوس )2001م(

اللغات: اللغة العربية + اللغة اإلجنليزية
امُلَشاََركات: املشاركة يف أعمال الدائرة املختلفة

  الدورات: شاركت يف ورش العمل املختلفة
العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 – مسقط - سلطنة عمان

اهلاتف: 24641541
الفاكس: 24641533

asb-34111@hotmail.com :الربيد االلكرتوني
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5. )اجلديدي(، سعيد بن سامل بن سعيد 

الوظيفة: أخصائي آثار - دائرة التنقيب والدراسات األثرية 
 املديرية العامة  لآلثار واملتاحف

وزارة الرتاث والثقافة
سنوات اخلدمة: منذ )2007م(

 - فرعي  سياحة ختصص   – رئيسي  آداب/آثار ختصص  بكالوريوس  على  حاصل  الشهادات: 
جامعة السلطان قابوس )2003م(

اللغات: اللغة العربية + اللغة اإلجنليزية
امُلَشاََركات: شارك يف العديد من املسوحات والتنقيبات األثرية داخل وخارج السلطنة

الدورات: شارك يف ورش العمل املختلفة
العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 – مسقط - سلطنة عمان

اهلاتف: 24641539
الفاكس: 24641533  

envoy-005@hotmail.com:الربيد االلكرتوني

6. )احلارثي(، يوسف بن محدان                        
الوظيفة: مرشد باملتحف العماني الفرنسي - دائرة املتاحف 

املديرية العامة لآلثار واملتاحف
وزارة الرتاث والثقافة

سنوات اخلدمة:  منذ )1985/10/1م(  
الدورات: تلقى عدداً من الدورات التدريبية.

العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 – مسقط - سلطنة عمان
اهلاتف: 24736613  

7. )احلسين(، محيدة بنت عبداله بن حممد
الوظيفة: مرشدة مبتحف الطفل - دائرة املتاحف             

املديرية العامة لآلثار واملتاحف
وزارة الرتاث والثقافة
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الشهادات: حاصلة على شهادة الثانوية العامة –  علمي
سنوات اخلدمة:  منذ )1990/10/24م( 

الدورات: تلقت عدداً من الدورات التدريبية.
العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 – مسقط - سلطنة عمان

اهلاتف:24605369 
الفاكس: 24605368

8. )احلسين(، سامل بن حممد بن سامل
الوظيفة: مرشد مبتحف الطفل - دائرة املتاحف 

املديرية العامة لآلثار واملتاحف
وزارة الرتاث والثقافة

الشهادات: حاصل على شهادة الثانوية العامة – علمي
سنوات اخلدمة:  منذ عام 1985م.

الدورات: تلقى عدداً من الدورات التدريبية.
اللغات: اللغة االجنليزية

العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 – مسقط - سلطنة عمان
اهلاتف: 0096899141441+0096897798655

salem-Al-hassni@hotmail.com :الربيد االلكرتوني

9. )احلضري(، مسعود بن سامل حممد  
الوظيفة: موظف يف قسم املسح والتنقيب والدراسات

بدائرة  اآلثار واملتاحف املديرية العامة للتـراث والثقافة مبحافظة ظفار  
وزارة الرتاث والثقافة

سنوات اخلدمة: منذ )1993( حتى اآلن.
الشهادات: حاصل على الثانوية العامة سنة 1989م.

الدورات: تلقى وشارك يف عدة دورات وندوات يف جمال االثار
العنوان: ص.ب643 صاللة - الرمز الربيدي 211ـ سلطنة عمان

اهلاتف: 23294549 / 23294629 /23292554 
الفاكس: 23295047
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10. )الذهلي(، علي بن حسن بن سامل

 الوظيفة: أخصائي آثار - بدائرة التنقيب والدراسات األثرية  
املديرية العامة لآلثار واملتاحف

وزارة الرتاث والثقافة
سنوات اخلدمة: منذ )2007م(

الشهادات: حاصل على بكالوريوس آداب / آثار ختصص رئيسي – بيئة ختصص فرعي - جامعة 
السلطان قابوس )2002م(.

اللغات: اللغة العربية + اللغة اإلجنليزية
امُلَشاََركات: شارك يف العديد من املسوحات والتنقيبات األثرية داخل وخارج السلطنة

الدورات: شارك يف ورش العمل املختلفة
العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 – مسقط - سلطنة عمان

اهلاتف: 24641534
الفاكس: 24641533 

ali.oman@hotmail.com :الربيد االلكرتوني

11.  )الراجحي(، محيد بن راشد بن محيد                  
الوظيفة: أمني ملتحف بوابة مسقط - دائرة املتاحف 

املديرية العامة للمشاريع والصيانة - بديوان البالط السلطاني 
سنوات اخلدمة: منذ )2000/1/24م( 

الشهادات: حاصل على بكالوريوس آداب/آثار - جامعة السلطان قابوس 
االهتمامات: له اهتمامات خاصة باآلثار القدمية للسلطنة

البحوث: له عدد من البحوث يف جمال الرسومات الصخرية واملستوطنات القدمية
اللغات: اللغة االجنليزية

العنوان: ص.ب. 949 الرمز الربيدي 113 – مسقط - سلطنة عمان
اهلاتف: 24737601  

الفاكس: 24739341



 - 112 -

12. )الراسيب(، خليفة بن مخيس بن محد 

الوظيفة: رئيس قسم التنقيبات األثرية واملسح - 
دائرة التنقيب والدراسات األثرية  

املديرية العامة لآلثار واملتاحف
وزارة الرتاث والثقافة

سنوات اخلدمة: منذ )1987( 
اململكة  بالرياض-  امللك سعود  آثار إسالمية من ج/  الشهادات: حاصل على بكالوريوس آداب/ 

العربية السعودية 
امُلَشاََركات: شارك يف العديد من املسوحات والتنقيبات األثرية واملؤمترات والندوات العلمية داخل 

وخارج السلطنة
الدورات: تلقى العديد من الدورات التدريبية، وشارك يف ورش العمل املختلفة

العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 – مسقط - سلطنة عمان
اهلاتف: 24641626

الفاكس: 24641533  
archaeology@mhc.gov.om :الربيد االلكرتوني

13 . )الرئيسي(، مسرية بنت يوسف بن أمحد

الوظيفة: مشرفة ملتحف الطفل – دائرة املتاحف
املديرية العامة لآلثار واملتاحف

وزارة الرتاث والثقافة
سنوات اخلدمة: منذ )1987/8/1م( 

الشهادات: حاصـلة على شهادة كلية الرتبية )1983م(
عضوه يف اللجنة الوطنية للمتاحف

اللغات: جتيد اللغة االجنليزية
الدورات: تلقت العديد من الدورات التدريبية.

العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 – مسقط
سلطنة عمان - اهلاتف والفاكس: 605368 24
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14. )الساملي(، سعيد بن ناصر 

الوظيفة: مدير إدارة املواقع األثرية مبكتب معالي مستشار جاللة السلطان 
للشؤون الثقافية

سنوات اخلدمة: 1997/5/28م 
الشهادات: حاصل على شهادة الدكتوراه - جامعة بيزا اإليطالية )2007م( 

يف إدارة الرتاث الثقايف/املواقع األثرية
اللغات: جييد اللغة االجنليزية 

امُلَشاََركات: شارك يف العديد من الندوات احمللية واخلارجية واللجان احمللية
الدورات: تلقى عدداً من الدورات التدريبية خارج السلطنة.

العنوان: ص.ب 129 ميناء الفحل – الرمز الربيدي 116سلطنة عمان- 
اهلاتف:24698685    

الفاكس:699115 24

15. )السدراني(،  خالد بن علي بن عبداهلل   
 الوظيفة: مشرف متحف قلعة صحار- دائرة املتاحف

املديرية العامة لآلثار واملتاحف
وزارة الرتاث والثقافة

سنوات اخلدمة: منذ )1994/10/8م( 
الشهادات: حاصـل على الثانوية العامة )1993م(

اللغات: جييد اللغة االجنليزية
الدورات: تلقى عدداً من الدورات التدريبية.

العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 – مسقط - سلطنة عمان
اهلاتف:  844758 26

الفاكس:602735 26

16. )الشنفري(، غامن بن سعيد بن سامل
الوظيفة: مدير مواقع أرض اللبان مبكتب معالي مستشار

 جاللة السلطان للشؤون الثقافية
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سنوات اخلدمة: منذ ) 2 / 8 / 1980م( 
الشهادات: حاصل على دبلوم ترميم آثار من جامعة أخن األملانية 

اللغات: جييد اللغة االجنليزية
امُلَشاََركات: شارك يف العديد من املؤمترات والندوات العلمية داخل وخارج السلطنة

الدورات: تلقى عدداً من الدورات التدريبية خارج السلطنة
العنوان: عنوانه - ص.ب1 احلافة – الرمز الربيدي-216 سلطنة عمان

اهلاتف: 23202517
الفاكس: 23202599

17. )الصابري(، بيوبا بنت علي بن جنكوك

الوظيفة: مديرة دائرة التنقيب والدراسات األثرية 
دائرة التنقيب والدراسات األثرية - املديرية العامة لآلثار واملتاحف

وزارة الرتاث والثقافة
سنوات اخلدمة: منذ )1984م( 

الشهادات: حاصلة على شهادة بكالوريوس آداب/ آثار  - من اجلامعة األردنية - عمان اململكة 
األردنية اهلامشية عام )1984م(
اللغات: جتيد اللغة االجنليزية

وخارج  داخل  العلمية  والندوات  واملؤمترات  احمللية  اللجان  من  العديد  يف  شاركت  امُلَشاََركات: 
السلطنة

الدورات: تلقت عدداً من الدورات التدريبية.
العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 – مسقط - سلطنة عمان

اهلاتف: 24641535  
الفاكس: 24641533

biubwasabri@yahoo.com :الربيد االلكرتوني
                                                     

18. )العاصمي( مخيس بن سعيد
الوظيفة: أخصائي آثار - بدائرة التنقيب والدراسات األثرية  

املديرية العامة لآلثار واملتاحف
وزارة الرتاث والثقافة

سنوات اخلدمة: منذ )1999م( 
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الشهادات: حاصل على ليسانس آداب/ آثار - جامعة السلطان قابوس )1997م(
امُلَشاََركات: شارك يف العديد من ورش العمل والندوات احمللية والعربية 

الدورات: تلقى عدداً من الدورات التدريبية.
العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 - مسقط - سلطنة عمان

اهلاتف: 24641538  
الفاكس: 24641533

aborakanasmi@hotmail.com :الربيد االلكرتوني

19. )العمري( سامل عامر نصيب                                                                                                     
الوظيفة: مدير لدائرة االثار واملتاحف باملديرية العامة للرتاث والثقافة

 مبحافظة ظفار. 
وزارة الرتاث والثقافة

سنوات اخلدمة: منذ )1990( حتى اآلن
الشهادات: حاصل على شهادة املاجستري يف التاريخ من جامعة أوديسا -

 االحتاد السوفيييت سابقاً عام 1988 م.
املشاركات : - اشرف على بعض التنقيبات االثرية يف حمافظة ظفار.

شارك يف العديد من الندوات ذات العالقة باآلثار واملتاحف.
الدورات: تلقى عدداً من الدورات التدريبية

العنوان: ص.ب643 صاللة - الرمز الربيدي 211 ـ سلطنة عمان
اهلاتف: 23294549 / 23294629 / 23292554

الفاكس: 23295047

20. )العيسري( مياء بنت خالد بن سعيد
الوظيفة: مرشدة مبتحف الطفل- بدائرة املتاحف                             

املديرية العامة لآلثار واملتاحف
وزارة الرتاث والثقافة

سنوات اخلدمة: منذ )1991/3/26م( 
الشهادات: حاصلة على الثانوية العامة)1988/19987م(

اللغات: جتيد اللغة االجنليزية
الدورات: تلقت عدداً من الدورات التدريبية.

العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 – مسقط - سلطنة عمان
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اهلاتف: 24605369  
الفاكس: 24605368

21. )الفضلي(، إبراهيم بن أمحد 
الوظيفة: الصيانة واحلفظ والرتميم - بدائرة التنقيب والدراسات األثرية 

املديرية العامة لآلثار واملتاحف
وزارة الرتاث والثقافة

سنوات اخلدمة: منذ )1999م( 
الشهادات: حاصل على ليسانس آداب / آثار - جامعة السلطان قابوس )1997م(

اللغات: اللغة االجنليزية
واملؤمترات  األثرية  والتنقيبات  املسوحات  من  العديد  امُلَشاََركات: شارك يف 

والندوات العلمية داخل وخارج السلطنة
الدورات: تلقى عدداً من الدورات التدريبية، وشارك يف ورش العمل املختلفة

العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 – مسقط
سلطنة عمان

اهلاتف: 24641536
الفاكس: 24641533  

ibrahim4111@hotmail.com :الربيد االلكرتوني

22. )الفارسي( رمحة بنت قاسم بن جابر
الوظيفة: رئيسة قسم الدراسات األثرية - بدائرة التنقيب 

والدراسات األثرية 
املديرية العامة لآلثار واملتاحف

وزارة الرتاث والثقافة
سنوات اخلدمة: منذ )1986/7/24( 

عمان –  الشهادات: حاصلة على بكالوريوس آثار - اجلامعة األردنية – 
اململكة األردنية اهلامشية )1986م(

اللغات: جتيد اللغة االجنليزية
وخارج  داخل  العلمية  والندوات  واملؤمترات  العمل  ورش  من  العديد  يف  شاركت  امُلَشاََركات: 

السلطنة
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الدورات: تلقت عدداً من الدورات التدريبية وشاركت يف ورش العمل املختلفة.
العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 – مسقط - سلطنة عمان

اهلاتف: 24641532
الفاكس: 24641533  

alfarsirahma@yahoo.com:الربيد االلكرتوني

23. )الفارسي(، كرمية بنت درويش بن محدان             
الوظيفة: تعمل مشرفة للمتحف العماني الفرنسي ـ بدائرة املتاحف

املديرية العامة لآلثار واملتاحف
وزارة الرتاث والثقافة                                                                  
سنوات اخلدمة: منذ )1986/10/31(                                  

الشهادات: وحاصلة على ليسانس آداب/ فلسفة وعلم االجتماع
)علم نفس( من جامعة بريوت العربية)1996م(

اللغات: جتيد اللغة االجنليزية
امُلَشاََركات: شاركت يف العديد من الندوات احمللية والعاملية وورش العمل. 

الدورات: تلقت عدداً من الدورات التدريبية.
العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 – مسقط - سلطنة عمان

اهلاتف والفاكس:  24736613 

24.  ) القامسي(، مريم بنت سامل بن خلفان  

الوظيفة: مرشدة مبتحف الطفل- بدائرة املتاحف
املديرية العامة لآلثار واملتاحف

وزارة الرتاث والثقافة
سنوات اخلدمة: منذ )1997/5/25م( 

الشهادات: السنة االوىل – انتساب  جامعة بريوت العربية - آداب 
اللغات: جتيد اللغة االجنليزية

الدورات: تلقت عدداً من الدورات التدريبية 
العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 – مسقط - سلطنة عمان

اهلاتف: 24605369
الفاكس: 24605368 
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25. )قطن(، فاطمة بنت خبيت حماد

الوظيفة: مرشدة أوىل مبتحف الطفل- بدائرة املتاحف
املديرية العامة لآلثار واملتاحف

وزارة الرتاث والثقافة
سنوات اخلدمة: منذ )1990/11/3م( 

الشهادات: حاصلة على بكالوريوس آداب/ علم اجتماع من جامعة  دمشق)1988م( 
اللغات: جتيد اللغة االجنليزية

الدورات: تلقت عدداً من الدورات التدريبية يف جمال االرشاد املتحفي.
العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 – مسقط - سلطنة عمان

اهلاتف: 24605369
الفاكس: 24605368 

26.  )مصيدح(، حممد سعيد شعبان                     

الوظيفة: دائرة الرتاث                                                       
املديرية العامة للتـراث والثقافة مبحافظة ظفار  

وزارة الرتاث والثقافة
سنوات اخلدمة: منذ )2001( حتى االن.

الشهادات: حاصل على الثانوية العامة سنة 1994م – 
جييد اللغة االجنليزية ولديه املام باللغة االملانية.

الرتاث  والندوات يف جمال  الدورات  العديد من  تلقى وشارك يف  الدورات: 
واملتاحف.

العنوان: ص.ب643 صاللة - الرمز الربيدي 211ـ سلطنة عمان
اهلاتف: 23294549 / 23294629 / 23292554

الفاكس: 23295047

27. )الكثريي(، علي بن امحد بن عبداهلل            

الوظيفة: رئيس قسم املتاحف ـ  دائرة الرتاث                                    
املديرية العامة للتـراث والثقافة مبحافظة ظفار  

وزارة الرتاث والثقافة                                                                
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سنوات اخلدمة: منذ )1991م( 
الشهادات: حاصل على الثانوية العامة عام )1987م(

الدورات: تلقى دورة تدريبية يف اللغة االجنليزية 
العنوان: ص.ب643 صاللة - الرمز الربيدي 211ـ سلطنة عمان

اهلاتف: 23294549 / 23294629
الفاكس: 23295047

28. )الكثريي(، مسعود بن حممد بن مسلم                 
الوظيفة: رئيساً لقسم اآلثار واملباني التارخيية - دائرة الرتاث

املديــرية العامة للرتاث والثقافة مبحافظة ظفار
وزارة الرتاث والثقافة

سنوات اخلدمة: منذ  )1997م( 
الشهادات: بكالوريوس/ تاريخ من ج / بريوت عام )1996م(

الدورات: تلقى دورة تدريبية يف اللغة االجنليزية 
العنوان: ص.ب 643 صاللة ـ الرمز الربيدي 211 سلطنة عمان

اهلاتف: 23294549 / 23294629
الفاكس: 23295047

29 . )الكندي(، فتحية بنت حييى بن أمحد

الوظيفة: مرشدة باملتحف الوطين - دائرة املتاحف
املديرية العامة لآلثار واملتاحف

وزارة الرتاث والثقافة
سنوات اخلدمة: منذ )1990/10/24م( 
الشهادات: حاصلة على الثانوية العامة

اللغات: جتيد اللغة االجنليزية
امُلَشاََركات: شاركت يف العديد من ورش العمل والندوات احمللية واخلليجية 

الدورات: تلقت عدداً من الدورات التدريبية.
العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 – مسقط - سلطنة عمان

اهلاتف: 24701289
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30.  )الكلباني(، حممد بن املر بن حممد 

الوظيفة: أخصائي آثار - دائرة التنقيب والدراسات األثرية  
املديرية العامة لآلثار واملتاحف

وزارة الرتاث والثقافة
سنوات اخلدمة: منذ )2007م(

سياحة ختصص فرعي -  الشهادات: حاصل على بكالوريوس آداب / آثار ختصص رئيسي – 
جامعة السلطان قابوس )2003م(

اللغات: اللغة العربية + اللغة اإلجنليزية
امُلَشاََركات: شارك يف العديد من املسوحات والتنقيبات األثرية داخل وخارج السلطنة

الدورات: شارك يف ورش العمل املختلفة
العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 – مسقط - سلطنة عمان

اهلاتف: 24641542
الفاكس: 24641533

almur1981@hotmail.com :الربيد االلكرتوني

31.  )اللواتي( مسرية بنت مصطفى بن عبداهلل
الوظيفة: مرشدة مبتحف الطفل - دائرة املتاحف

املديرية العامة لآلثار واملتاحف
وزارة الرتاث والثقافة

سنوات اخلدمة: منذ )1993/12/19م( 
الشهادات: حاصلة على دبلوم  أحياء من الكلية الفنية الصناعية - مسقط عام 1989م

اللغات: جتيد اللغة االجنليزية
العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 – مسقط - سلطنة عمان

اهلاتف: 24605369
الفاكس: 24605368

32. )اللواتي( صديقة بنت رمضان بن احلاج سليمان
الوظيفة: مشرفة ملتحف التاريخ الطبيعي - دائرة املتاحف

املديرية العامة لآلثار واملتاحف
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وزارة الرتاث والثقافة
سنوات اخلدمة: منذ )1986( 

الشهادات: وحاصلة على دبلوم أحياء من الكلية الفنية الصناعية- مسقط 
عام1989م 

اللغات: جتيد اللغة االجنليزية
امُلَشاََركات: شاركت يف العديد من ورش العمل واملؤمترات والندوات العلمية 

داخل وخارج السلطنة
عضوه ومقررة للجنة الوطنية للمتاحف، وعضوه يف اللجنة الوطنية للتنوع اإلحيائي

الدورات: تلقت عدداً من الدورات التدريبية وشاركت يف ورش العمل داخل السلطنة وخارجها املختلفة
العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 – مسقط  سلطنة عمان

اهلاتف: 24641366

33.  )املسكري(، إنتصار بنت سيف

الوظيفة: أخصائية آثار- مكتب مدير املتحف الوطين
املديرية العامة لآلثار واملتاحف

وزارة الرتاث والثقافة
سنوات اخلدمة: منذ 2007م

الشهادات: حاصلة على بكالوريوس آداب/ختصص آثار – جامعة السلطان قابوس)2001م(
اللغات: اللغة العربية- اللغة اإلجنليزية

املشاركات: املشاركة يف أعمال الدائرة املختلفة والدوائر األخرى
الدورات: املشاركة يف ورش العمل املختلفة

العنوان: ص.ب 668 الرمز الربيدي -133 مسقط  - سلطنة ُعمان
اهلاتف: 24641546

entesar-maskari@hotmail.com :الربيد اللكرتوني

34. ) املقبالي(، علي بن سعيد

الوظيفة:  أخصائي آثار - بدائرة التنقيب والدراسات األثرية 
املديرية العامة لآلثار واملتاحف

وزارة الرتاث والثقافة
سنوات اخلدمة: منذ )1999م( 
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الشهادات: حاصل على ليسانس آداب/آثار - 
جامعة السلطان قابوس )1997م(

امُلَشاََركات: شارك يف العديد من املسوحات والتنقيبات األثرية واملؤمترات والندوات العلمية 
الدورات: تلقى عدداً من الدورات التدريبية، وشارك يف ورش العمل املختلفة

العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 – مسقط - سلطنة عمان
اهلاتف: 24641540

الفاكس: 24641533  
ali821dd@hotmail.com :الربيد االلكرتوني

  
35. )آل موسى(، فاطمة بنت حممد بن موسى
الوظيفة: مشرفة للمتحف العماني - دائرة املتاحف

املديرية العامة لآلثار واملتاحف                                                    
وزارة الرتاث والثقافة

سنوات اخلدمة: منذ )1979/9/23م( 
الشهادات: حاصلة على الثانوية العامة / أدبي عام 1975م 

اللغات: جتيد اللغة االجنليزية
وخارج  داخل  العلمية  والندوات  واملؤمترات  العمل   ورش  من  العديد  يف  شاركت  امُلَشاََركات: 

السلطنة
عضواً يف اللجنة الوطنية للمتاحف

من الدورات التدريبية وشاركت يف ورش العمل داخل السلطنة وخارجها  الدورات: تلقت عدداً 
املختلفة

العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 – مسقط - سلطنة عمان
اهلاتف: 24600946

36.  )الندابي(، خليل بن مسعود بن خادوم 

 الوظيفة: أخصائي آثار - دائرة التنقيب والدراسات األثرية  
املديرية العامة لآلثار واملتاحف

وزارة الرتاث والثقافة
سنوات اخلدمة: منذ )2007م(

الشهادات: حاصل على بكالوريوس آداب / آثار ختصص رئيسي – 
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سياحة ختصص فرعي - جامعة السلطان قابوس )2002م(
اللغات: اللغة العربية + اللغة اإلجنليزية

امُلَشاََركات: شارك يف العديد من املسوحات والتنقيبات األثرية داخل وخارج السلطنة
الدورات: شارك يف ورش العمل املختلفة

العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 – مسقط سلطنة عمان
اهلاتف: 24641436

الفاكس: 24641533  
khalil.20071@hotmail.com :الربيد االلكرتوني

37.  )اهلدابي( أزهار بنت حممد بن عبداهلل
الوظيفة: مرشدة مبتحف التاريخ الطبيعي- دائرة املتاحف

املديرية العامة لآلثار واملتاحف
وزارة الرتاث والثقافة

سنوات اخلدمة: 1997/1/1
الشهادات: بكالوريوس إدارة أعمال

اللغات: جتيد اللغة االجنليزية
الدورات: تلقت عدداً من الدورات التدريبية داخل السلطنة 

العنوان: ص.ب. 668 الرمز الربيدي 113 – مسقط - سلطنة عمان
اهلاتف: 24641367
الفاكس: 24641453

38. ) الوهييب( ، خوله بنت سيف بن ناصر                     
الوظيفة: أخصائية أثار – مبكتب مدير املتحف الوطين

املديرية العامة لآلثار واملتاحف 
وزارة الرتاث والثقافة

سنوات اخلدمة: منذ )2007م(
الشهادات: حاصلة على بكالوريوس آداب/أثار – جامعة السلطان قابوس)2001م(

اللغات: اللغة العربية + اإلجنليزية
امُلشاركات: املشاركة يف أعمال املكتب املختلفة

الدورات: شاركت يف ورش العمل املختلفة
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العنوان: ص.ب668 الرمز الربيدي -113 مسقط - سلطنة عمان
اهلاتف: 24641543

khawla_9009@hotmail.com :الربيد االلكرتوني



دولة قطر
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) بوهندي ( حممد بوهندي عبداهلل 
-  مدير الشؤون اإلدارية -  هيئة متاحف قطر.

- حاصل على بكالوريس علوم حبار)بيولوجي(- جامعة قطر- 1986م.
- لديه خربة يف جمال عمله 21 عاماً.

- تلقى العديد من الدورات التدريبية يف جمال عمله.
- من مؤلفاته: دليل القسم البحري.

- شارك يف العديد من املؤمترات والفعاليات واللجان.
- العنوان: ص.ب.:879  - الدوحة – قطر.

- اهلاتف: 44320268.
- اجلوال: 55525577.

 )الربيدي( محد جاراهلل علي حسن 
- جيولوجي – قسم اآلثار – هيئة متاحف قطر.

- لديه خربة يف جمال عمله 11 عاماَ.
- حاصل على بكالوريس جيولوجيا- جامعة قطر 1996-م. 

- العنوان: ص.ب.: 7069 – الدوحة – قطر.
- اهلاتف: 44783373.
- اجلوال: 55800260.

)اجلرب(. خالد حسن جابر 
- رئيس قسم التاريخ الطبيعي – هيئة متاحف قطر.

- حاصل على بكالوريس يف العلوم – جامعة قطر 1995-م.
- لديه خربة يف جمال عمله 12 عاماً.

- شارك يف العديد من الفعاليات الثقافية والعلمية.
- العنوان: ص.ب.:-19838 الدوحة – قطر.

اجلوال: 55511876.

دولة قطــــــر
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)احلمادي( ناصر يوسف عبداهلل
- أمني ملتحف قطر الوطين – هيئة متاحف قطر.

- حاصل على بكالوريس علوم – جامعة قطر 1986-م.
- لديه اخلربة يف جمال عمله 21 عاماً.

- العنوان: ص.ب.: 11966.
- اهلاتف: 44687766.
- اجلوال: 55526677.

) اخلليفي ( حممد جاسم حممد 
- خبري آثار ومتاحف – هيئة متاحف قطر.

- عمل 11 عاماً مديراً إلدارة املتاحف واآلثار.
- حاصل على ليسانس يف اآلثار والفنون اإلسالمية – جامعة القاهرة

 1979-م.
- لديه خربة يف جمال عمله 22 عاماً.

- جييد اللغة اإلجنليزية والفرنسية بشكل جيد.
- تلقى العديد من الدورات يف جمال عمله.

اآلثاري  التنقيب  وأعمال  واملتاحف،  باآلثار  اخلاصة  الفنية  اللجان  أعمال  من  العديد  يف  شارك   -
والرتميم.

- شارك يف العديد من املؤمترات اخلليجية والعربية والدولية.
- من مؤلفاته: كتاب الزبارة ومروب، كتاب كتاب العمارة التقليدية يف قطر، كتاب هندسة بناء القصر 

القديم، أصالة العمارة التقليدية يف منطقة اخلليج العربي.
- من حبوثه: احلرف التقليدية يف قطر ومنطقة اخلليج العربي، الرتميم يف دولة قطر، احلفاظ على 

الرتاث املعماري يف منطقة اخلليج العربي.
- العنوان: ص.ب.: 9854 – الدوحة – قطر.

- اهلاتف: 44833632.

- الفاكس: 44328335.

- اجلوال: 55506536.
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) الرئيسي (جاسم صاحل أمحد 
- نائب رئيس قسم اآلثار – هيئة متاحف قطر.

- لديه خربة يف جمال عمله 21 عاماً.
- حاصل على بكالوريس آثار قدمية – جامعة امللك سعود 1980-م.

- شارك يف العديد من األعمال التنقيبية يف منطقة الزبارة والوسيل.
- العنوان: ص.ب.: 12330 – الدوحة – قطر.

- اهلاتف: 44814595.

) العبداهلل ( سعود ياقوت مبارك 
- أخصائي جيولوجيا – هيئة متاحف قطر.

- حاصل على بكالوريس علوم ختصص جيولوجيا – جامعة قطر1995-م.
- لديه خربة يف جمال عمله 6 أعوام.

- شارك يف العديد من الفعاليات الثقافية والعلمية.
- العنوان: ص.ب.:90775 – الدوحة قطر.

- اجلوال: 55524884.

) السادة( حممد أمحد حممد مشسان
 - مشرفاً ملتحف الزبارة – هيئة متاحف قطر.

- حاصل على بكالوريس تربية ختصص دراسات إسالمية – جامعة قطر – 
1988م.

- لديه من اخلرة يف جمال عمله 7 أعوام.
- العنوان: ص.ب.: 2777 – الدوحة – قطر.

- اجلوال: 55829000.

) املفتاح (عبداهلل حممد عبدالرمحن مفتاح 
- أمني متحف – هيئة متاحف قطر.

- حاصل على بكالوريس تاريخ ومكتبات – جامعة قطر – 1983م.
- لديه خربة يف جمال عمله 26 عاماً.

- العنوان: ص.ب.: 80055 – الدوحة – قطر.
- اجلوال: 55554080.
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) املهندي( علي مسند حممد املسند
- أمني متحف اخلور – هيئة متاحف قطر.

- حاصل على بكالوريس علم إجتماع – جامعة قطر 1989-م.
- لديه خربة يف جمال عمله 10 أعوام.

- العنوان: ص.ب.: 60566 – الدوحة – قطر.
- اجلوال: 55548884.

) املال ( حممد عبدالصمد عبدالغين 
- رئيس قسم املقتنيات – متحف قطر الوطين – هيئة متاحف قطر.

- حاصل على بكالوريس لغة عربية وإعالم – جامعة قطر.
- لديه خربة يف جمال عمله 14 عاماً.

- تلقى العديد من الدورات التدريبية يف جمال عمله واملتاحف.
- العنوان: ص.ب.: 111333 – الدوحة – قطر.

- اهلاتف: 44358284 – 444291774.
- الفاكس : 44435005.
- اجلوال: 55522010.

) النعيمي ( فيصل عبداهلل حممد 
- رئيس قسم اآلثار – هيئة متاحف قطر.

- حاصل على دبلوم – جامعة قطر – كلية التكنولوجيا.
- لديه خربة يف جمال عمله 10 أعوام.

- العنوان: ص.ب.: 10605.
- اهلاتف: 44316267.
- الفاكس: 44370572.
- اجلوال: 55522321.
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) املسلماني ( عادل عبداللطيف حممد 
- رئيس قسم الرتميم – هيئة متاحف قطر.

- حاصل على بكالوريس تاريخ – جامعة قطر 1996-م.
- لديه خربة يف جمال عمله 8 أعوام.

- تلقى العديد من الدورات التدريبية يف جمال عمله.
- العنوان: ص.ب.: 8381 – الدوحة – قطر.

- اهلاتف: 44291711.
- اجلوال: 55566949.





دولة الكويت
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1.   )بولند( ، سلمان على حسن 
- املؤهل الدراسي: جامعي ليسانس 

- التخصص: آثار ومتاحف 
- التقدير: ممتاز

- تاريخ االلتحاق بالعمل: 28/ 11 / 1985
- املسمي الوظيفي: مراقب متاحف / بإدارة اآلثار واملتاحف 

الدورات التدريبية الداخلية واخلارجية: 
1. دورات باحلاسوب. 

2. دورة مبعاجلة وترميم  وتنظيف العظام.
3. دورة مبعاجلة الورق )سوريا مبكتبة األسد(.

4. دورة بالصيانة وترميم القطع األثرية باململكة املتحدة )جامعة ليسرت(.
5. دورة لتنظيف ومعاجلة األختام.

6. دورة بتعقيم املواد الثرية.
7. دورة تنظيف ومعاجلة األمساك متحف اآلحباث الكوييت.

8. دورة يف معاجلة األخشاب يف مملكة البحرين.

املؤمترات اخلارجية: 
1. مؤمتر اليونسكو املقام يف روما إيطاليا. 

2. اجتماع الوكالء املسئولني عن اآلثار واملتاحف يف دول جملس التعاون اخلليجي باململكة العربية 
السعودية. 

3. اإلشراف العام على معرض اآلثار اخلليجي باململكة العربية السعودية   
4. اإلشراف العام على إعادة تسجيل مجيع القطع املسجلة باملتحف 

دولة الكويت
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2. ) الدويش(، سلطان مطلق  حممد صطام

-  مواليد الكويت:1964/3/1.  
-  احلالة اإلجتماعية: متزوج. 

-  باحث آثار بإدارة اآلثار واملتاحف/ منذ 1988/8/9م. 
-  رئيس قسم التنقيب وصيانة اآلثار منذ 1993م. 

-  ترشح ملراقبة اآلثار منذ عام 1998م.
-  خريج جامعة امللك سعود بالرياض 1988م

-  بكالوريوس آثار قدمية وختصص مساند )متاحف(.
-  ماجستري أثار قدمية – املعهد العالي حلضارات الشرق األدنى القديم 

   جامعة الزقازيق – مجهورية مصر العربية.
-  خبري آثار.

-  مراقب اآلثار منذ 2004م حتى األن. 
-  عضو رابطة اآلدباء 2006م. 

-  عضو احتاد األثرين العرب -2005 القاهرة.

التكريـــم: 
1. االمانة العامة لدول جملس التعاون ملشاركتة يف تنظيم معرض اخلليج الثاني، 

الرياض - ديسمرب 2008. 
2. جامعة الكويت، مكتب االستشارات والتدريب، الكويت أبريل 2004 .

املشاركات اخلارجية:
أ- الدورات واحلفائر األثرية:

1. دورة رسم اخلرائط للمكتشفات األثرية، لندن خالل الفرتة من 16- 2 1990/7/0م.
2. رسم القطع األثرية من الفرتة 23- 27 /1990م.

3. احلفرية األثرية يف علوم اآلثار لسرت شري بريطانيا عام 1992م.
4. املشاركة يف حفرية أثرية يف مدينة رومان فيال- ليون فرنسا 1996م.

5. املشاركة يف حفرية القريوان – تونس  1996م. 
6. املشاركة يف حفرية مدينة سلطان – اجلماهريية الليبية 1997م.

7. املشاركة يف موقع مدينة محد ومدافن سار – مملكة البحرين /2000م.
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8. املشاركة يف ملتقى كركوان العلمي – تونس 2001م.
9. الدورة العربية للتقنيات احلديثة / األردن 2003م

ب- املؤمترات األثرية:
1. مؤمتر األثريني العرب يف مملكة البحرين 1993م
2. مؤمتر االثارييني العرب طرابلس –ليبيا 1996م

3. اإلمارات العربية – الشارقة 1998م
4. دولة الكويت 2002م 

5. مومتر اآلثار واحلضارة 2003 نواكشوط 
6. مؤمتر األثريني العرب القاهرة  2005 
7. مومتر األثريني العرب القاهرة 2006 

8. مجعية اخلليج للتاريخ واآلثار 2004 – 2005 – 2006 

ج- التمثيل الرمسي:
1.  مشاركة معرض اجلنادرية / الرياض 1989م

2.  رئيس وفد الكويت الجتماع املختصني  يف مقر األمانة العامة جمللس التعاون – الرياض 
2001

3.  املشاركة يف اجتماع احتاد األثريني العرب – دمشق / سوريا أغسطس 2003م
4.  زيارة املختصني يف اآلثار واملتاحف – مسقط 2002م

اخلليجي  التعاون  دول جملس  يف  اآلثار  عن  املسؤولني  الجتماع  الكويت  وفد  عضو    .5
2004م 

-2005 اخلليجي  التعاون  دول جملس  متحف  إعداد  الكويت يف جلنة  دولة  ممثل    .6
2006 / األمانة العامة جمللس التعاون 

قطر  واملتاحف،  لآلثار  واملدراء  املساعدين  الوكالء  الكويت ألجتماع  دولة  وقد  عضو    .7
 2008

8.  رئيس وفد دولة الكويت لالشاركة يف مهرجان اجلنادرية الرياض 2009

احملاضـرات:
1.   حماضرة - متحف الكويت بعنوان« آخر االكتشافات األثرية يف جزيرة عكاز« 1995م
2.  حماضرة – متحف الكويت الوطين بعنوان »التنقيبات األثرية يف تل بهيتة« 1996م 

 – العبيد  األثرية يف موقع  املكتشفات  3.  ندوة اخلليج األوىل: حماضرة حتت عنوان »آخر 
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الصبية« الكويت2001م 
حماضرة بعنوان » العصور احلجرية بدولة الكويت« كركوان – تونس 2001م   .4

البحرين  الكويت«  جون  منطقة  يف  األثري  بعنوان»املسح  حماضرة  الثانية:  اخلليج  ندوة    .5
2002م.

حماضرة بعنوان» أهم االكتشافات األثرية يف دولة الكويت« عمان – األردن 2003م   .6
7.  حماضرة: » تعريف باآلثار« املدرسة القبلية2003م.

واحلضاري«  التارخيي  ودورها  البحور  »كاظمة  بعنوان  حماضرة  العرب  األثريني  مؤمتر    .8
نواكشوط 2003. 

الصبية»  منطقة  يف  الركامية  »التالل  بعنوان  حماضرة  الكويت    – الثالث  الثقايف  املوسم    .9
أبريل2004. 

10.  حماضرة يف دولة الكويت/ مجعية اخلليج للتاريخ واآلثار حتت عنوان »التالل املدافن يف 

مشال دولة الكويت 2005« 
11. حماضرة يف جامعة القاهرة / إحتاد األثريني العرب »الصبية مستوطنة من األلف السادس 

قبل امليالد« نوفمرب 2005 
التارخيي  ودورها  البحور  )كاظمة   2006 ديسمرب  الكويت  يف  األدباء  12. حماضرة يف مجعية 

واحلضاري(
13. حماضرة » آخر االكتشافات االثرية يف مشال دولة الكويت« ضمن مهرجان الصيف الثقايف، 

على مسرح متحف الكويت الوطين 2007
14.  حماضرة » أخر االكتشافات يف منطقة الصبية » ضمن مهرجان الصيف الثقايف ، علة مسرح 

الكويت 2008 
15.  حماضرة » اهم االكتشافات األثرية يف دولة الكويت من 2004 اىل 2008 »مهرجان القرين 

الثقايف 15، مسرح متحف الكويت 2008 
16.  حماضرة » العصور احلجرية يف دولة الكويت »جدة 2008 ن امللتقى التاسع جلمعية التاريخ 

واآلثار لدول جملس التعاون اخلليجي 
17.  حماضرة »األكتشافات األثرية بدولة الكويت دالئل وافاق » األقصر – مصر 2010م 

18.  حماضرة » حضارة دملون يف جزيرة فيلكا »مؤمتر آثار الشرق االدنى القديم – جامعة الزقازيق 
– مصر 2010م

البحوث والتقارير والدراسات:
تقرير عن الكشف األثرى يف جزيرة عكاز- مشرتك / مطبوع 1993م   .1
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حبث: االستكشاف األثرى يف موقع بهيتة 1994م – مشرتك / غري مطبوع، أرشيف إدارة    .2
اآلثار واملتاحف

حبث: »أرض الكويت عرب أطوار التاريخ اجلاهلي واإلسالمي« 1995م غري منشور، أرشيف    .3
إداره اآلثار واملتاحف

تقرير:التقرير النهائي عن أعمال االستكشافات األثرية للبعثة الكويتية- الفرنسية2001م     .4
حبث: الصبية موقع  من اآللف اخلامس قبل امليالد – مطبوع 2003م   .5

دراسة:»مدن القوافل ودورها التارخيي واحلضاري- كاظمة البحور« منشور 2003م    .6
تقرير: إكتشاف مدافن جديدة منطقة الصبية ، مشرتك ، غري منشور أرشيف اإلدارة   .7

تقرير: املدافن يف منطقة الصبية 2003    .8
تقرير: قلعة الزور 2004   .9

تقرير: املسح األثري ملنطقة جون الكويت 2003   .10
كتب: مطبوع:  كاظمة البحور دراسة تارخيية وأثرية 2005   .11

كتب: مطبوع: دراسة »تالل اجملافن يف مشال جون الكويت« ضمن مداوالت مجعية اخلليج    .12
لالثار، دارة امللك عبدالعزيز ، 2005

كتب: مطبوع : نتائج التنقيب يف مدافن الصبية 2006 ) مشرتك(   .13
كتب: مطبوع : دراسة« العصور احلجرية يف دولة الكويت« ضمن مداوالت مجعية اخلليج    .14

لالثار ،جدة 2008 
كتب: حتت الطباعة »الصبية وام جدر مسات مشرتكة« البحرين 2010/2009   .15

أخـــرى:
1.  مراسل نشرة آثار ومتاحف – مطبوعة رمسية حتت مظلة األمانة العامة جمللس التعاون 

اخلليجي
عضو مجعية تاريخ وآثار البحرين   .2

عضو احتاد األثريني العرب    .3
الوثائقي  اإلعالمي  للفيلم  تارخيي  مرجع   ) التاريخ  أطوار  عرب  )الكويت  حبث  اختيار    .4
لألحداث التارخيية ملنطقة كاظمة )سيناريو وإخراج األستاذ كامل عبد العبد اجلليل( أكتوبر 

1996م
اختيار دراسة » كاظمة البحور« كمرجع تارخيي ألوبريت عن الكويت القدمية لألستاذ: عبد    .5

اهلل عبد الرسول، 2004م 
عضو مجعية اخلليج للتاريخ واآلثار لدول جملس التعاون اخلليجي 2005   .6



 - 140 -

عضو رابطة األدباء يف دولة الكويت 2006   .7
االكتشافات األثرية اهلامة:

إكتشاف املدافن األثرية الدائرية الشكل واملستطيلة يف منطقة الصبية 2000/1999م.   .1
إكتشاف موقع كاظمة اإلسالمي عام 2002م.   .2

إكتشاف مواقع إسالمية يف منطقة أمديرة 2003م.   .3
إكتشاف أحفورة ) عظمة متحجرة تقدر عمرها 16 مليون سنة يف منطقة مروى أمديرة(.   .4

إكتشاف مدافن تعود إىل العصر الربونز يف منطقة اخلريان 2002م.    .5
إكتشاف كتابات تعود إىل فرتة قبل اإلسالم )مسند جنوبي( يف منطقة اخلريان 2003م.   .6

ساهم يف اكتشاف موقع يعود إىل العصر احلجري احلديث يف منطقة القرين 2.   .7
امليالد( يف منطقة  قبل  )5000 سنة  العبيد  تعود حلضارة  مواقع جديدة  أكتشاف مخسة    .8

الصبية 2007.

مشاركة يف االستكشافات األثرية يف الداخل:
حفرية األثرية 1989م.   .1

حفرية بوابة املقصب 1990م.   .2
حفرية موقع جزيرة أم النمل 1990م.   .3

البعثة الكويتية الفرنسية- موقع القصور 1989م.   .4
مشاركة الفريق الكوييت الفرنسي جبزيرة عكاز 93-95-96-1997م.   .5

مشرف ميداني للفريق الكوييت حلفرية 1994م، وحفرية 1995م.    .6
مشرف البعثة الكويتية الفرنسية للمسح األثرى لعام 1989م.   .7

مشرف ميداني للفريق الكوييت حلفرية الردحة 1999م.   .8
مشرف ميداني حلفرية املدافن الردحه 2000م.   .9

مشرف ميداني للبعثة الكويتية الربيطانية 1998م، وعام 1999م.   .10
مشرف ميداني للبعثة اخلليجية – سعيدة / فيلكه 2001م.   .11

رئيس الفريق الكوييت للمسح األثرى ملنطقة جال الزور 2004/2003.   .12
الرئيس امليداني للبعثة الكويتية الربيطانية لعام 2004م.    .13

رئيس البعثة اخلليجية للتنقيب يف منطقة الصبية الكويت 2005-2004.    .14
رئيس فريق املسح الكوييت 2005-2006-2007 يف مشال وجنوب دولة الكويت.    .15

رئيس احلفرية الكويتية يف تل بهيتة 2006 -2007.    .16
17. عضو البعثة الكويتية اليابانية للتنقيب يف طور سيناء 2007-2006. 
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18. رئيس احلفرية للخليجية للتنقيب يف منطقة الصبية 2007. 
19.  رئيس احلفرية يف منطقة أمغرية للبعثة الكويتية البولندية 2008. 

20.  رئيس احلفائر يف جزيرة فيلكا )البعثة الكويتية اليونانية( ومنطقة الصبية )البعثة الكويتية 
البولندية(2009.

21.  رئيس البعثة اخلليجية لللتنقيب يف تالل املدافن منطقة حبرة / الصبية 2009.
22.  رئيس البعثة الكويتية البولندية منطقة الصبية 2010.

املشاركات الداخلية
1.  دورة إعداد وكتابة تقارير من 5-1993/19م.

2.  أساسيات تشغيل احلاسب اآللي من 18- 1992/29م / املركز الوطين لنظم املعلومات/ 
وزارة التخطيط.

دورة يف احلاسب اآللي - دوس.   .3

3. )الساعي( ، طالل خليل حممد

املؤهل الدراسي: جامعي – ليسانس آداب.
التخصص: تاريخ. 
التقدير: جيد جداً. 

تاريخ االلتحاق بالعمل: 1989/3/2
الكويت  بدولة  املادي  غري  الرتاث  عن  اتصال  وضابط  املتاحف/  قسم  رئيس  الوظيفي:  املسمى 

)املأثورات الشعبية والفولكلور( بالتعاون مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.

الدورات التدريبية واملؤمترات الداخلية:
إعداد وكتابة التقارير.   .1

دورات باحلاسوب ) الكمبيوتر(.   .2
كيفية التعامل مع اآلخرين.   .3

اجتماع جلنة اخلرباء العرب يف الرتاث الثقايف والطبيعي العاملي.   .4
اجتماع الوكالء املسئولني عن اآلثار واملتاحف يف دول جملس التعاون.    .5
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الدورات التدريبية واملؤمترات اخلارجية:
1. احملافظة على املواد املخزونة وكيفية أرشفتها ) بريطانيا(.

تكنولوجيا املعلومات يف حفظ اآلثار والرتاث احلضاري ) مصر(.   .2
تأهيل العاملني يف جمال املتاحف يف الوطن العربي ) األردن(.   .3

امللوثات البيئية وتأثريها على املتاحف )مصر(.   .4
ورشة العمل عن مشاكل املتاحف )قطر(.   .5

 – ودميومته  عليه  احملافظة  وطرق  الرتاث  مع  التعامل  أساليب  حول  اإلقليمية  الندوة    .6
الشارقة، دولة اإلمارات العربية املتحدة.

مؤمتر اآلثار والرتاث احلضاري يف الوطن العربي.   .7

املتاحف واملعارض الداخلية اليت أشرف على تنفيذها:
متحف الرتاث الشعيب.   .1

متحف مركز بيت ديكسون الثقايف.   .2
متحف مركز كاظمة الثقايف.   .3

متحف القصر األمحر.   .4

متحف شهداء القرين.   .5
متحف اسرتاحة قصر الشيخ عبداهلل السامل الصباح.   .6

معرض دمار وإعمار.   .7
معرض آثارنا عادت إلينا.   .8
معرض هويتنا آثار وتراث.   .9

معارض مشاركة يف مهرجانات القرين الثقافية.   .10
معارض مشاركة يف مهرجانات الصيف الثقافية.   .11

معارض بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم.   .12
معارض بالتعاون مع جامعة الكويت.   .13

معرض هواة مجع اآلثار.   .14
معرض حمافظة األمحدي.   .15

املعارض اخلارجية:
معرض دولة الكويت بفرنسا.   .1

معرض دولة الكويت بأسبانيا )أكسبو 92(.   .2



 - 143 -

معرض »آثار الكويت – جزيرة فيلكا« مبدينة ليون – فرنسا.   .3
معرض مهرجان الرتاث الوطين ) اجلنادرية( اململكة العربية السعودية.   .4

معرض صور آثار دولة الكويت ضمن األسبوع الثقايف الكوييت، باململكة األردنية اهلامشية.   .5
معرض صور آثار دولة الكويت ضمن األسبوع الثقايف الكوييت، بالسودان.   .6

يف  الكوييت  الثقايف  األسبوع  ضمن  الرتاثية  املواد  ومعرض  الكويت  دولة  آثار  صور  معرض    .7
اجلزائر.

العربية  اململكة   – جدة   )GTTOF اخلليجي  واالستثمار  السياحة  )ملتقى  معرض    .8
السعودية.

 – الرياض  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  آلثار جملس  الثاني  املشرتك  الدوري  املعرض    .9
اململكة العربية السعودية.

4. )الفيلكاوي(، نوال أمحد ابراهيم
خرجية جامعة دولة الكويت ليسانس آداب قسم تاريخ1989   .1

املسمى الوظيفي : اختصاصي أول آثار – املتحف الوطين  .2
3.  رئيس قسم خمازن االثآر والرتاث بادارة االثار واملتاحف. 

4.  مقيدة ضمن املختصني باآلثار بدليل اآلثاريني لدول جملس التعاون 
اخلليجي.

5.  عضوة جبمعية موروثنا احلريف برئاسة الشيخة أمل الصباح – مديرة بيت لوذان.
6.  تعمل بدراسة وتسجيل اآلثار القدمية والقطع الرتاثية.

املشاركة بدورات  وورش عمل خارجية ضمن برنامج اليونسكو واألسسكو واإليكروم.   .7
8.  حاصلة على دورات عديدة بالكمبيوتر.

9.  جميده للغة اإلجنليزية حمادثة وكتابة .
10.  إقامة املعارض الرتاثية واألثرية داخل وخارج دولة الكويت.

11. إعداد الربشورات والكتيبات والبوسرتات .                                                    
12. اعداد وتنفيذ العديد من االصدارات وبطاقات املعايدة حتمل قطع اثرية وتراثية.

13. اعدا د وتنفيذ رزنامة املتحف وبوسرتات املعارض.
14. حمرره مبجلة عرب سابقا- اعداد صفحة ثقافية عن اآلثار والرتاث.

15. اعداد واقامة  مجيع معارض ادارة اآلثار واملتاحف ضمن فعاليات مهرجان القرين  الثقايف 
على مدي ستة عشر عاما.
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16. اقامة العديد من املعارض هلواة مجع الرتاث بدولة الكويت.
17. حاصلة على العديد من شهادات التقدير والدروع التذكارية من العديد من اجلهات الرمسيه 

واخلاصة واألفراد.
16. التعاون مع افراد بعثات التنقيب األثري باصدار كتالوجات عن املعثورات األثرية يف دولة 

الكويت. 

5. )عبد العزيز( ، خالد سامل عبد اهلل                                  
املسمى الوظيفي: باحث آثار

املؤهل العلمي: بكالريوس تاريخ ، جامعة الكويت
تاريخ التعني: 2002-8-26

الدرجة: الثالثة ومخس عالوات

 املشاركات اخلارجية:
التنقيب األثري يف موقع كركوان يف اجلمهورية التونسية 2003.   .1

التنقيب األثري يف موقع بوشر يف سلطنة عمان 2004 .   .2
التنقيب األثري يف موقع ليبتوسكامارا يف اجلمهورية السلوفاكية 2005.   .3

التنقيب األثري يف موقع الراية يف مجهورية مصر العربية 2006 .   .4
املشاركة يف معرض األسبوع الثقايف الكوييت يف دمشق مبناسبة اختيار دمشق عاصمة الثقافة    .5

العربية 2008.

املشاركات الداخلية:
.F3 2002  أعمال الرتميم ملعبد انزاك   .1

2.  التنقيب األثري يف جزيرة فيلكا يف مواقع قلعة الزور 2004 ضمن الفريق الكوييت، موقع 
6F 2008-2009 ضمن الفريق الكوييت الدمنركي .

املسح األثري يف منطقة الصبية 2003 ضمن الفريق الكوييت الربيطاني، التنقيب األثري    .3
2003-2005 ضمن الفريق الكوييت، التنقيب األثري يف منطقة الصبية  2005/2004 
البعثة  ضمن   2010-2007 الصبية  منطقة  يف  األثري  التنقيب  اخلليجية،  البعثة  ضمن 

الكويتية البولندية.
التنقيب األثري يف موقع تل بهيتة – مدينة الكويت يف 2008-2007-2006.   .4
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الباطن  ووادي  الكويت  الكوييت يف جنوب  الفريق  األثري ضمن  املسح  أعمال  املشاركة يف    .5
ومشال الكويت.

الدورات:
املشاركة يف ورشة العمل التدريبية اإلقليمية للمسوحات األثرية والتصوير اجلوي وحتليل   .1

الصور اجلوية.

6. )األنصاري(، مصطفى علي حسن  
املؤهل العلمي: بكالوريوس علوم الكيمياء

املختربات  قسم  يف  موظف   – اآلثار  وترميم  صيانة  الوظيفي:  املسمى 
والتعقيم / قطاع اآلثار 

اخلربات: - دار اآلثار اإلسالمية 2007- 2009 
           - متحف الكويت الوطين من 2009 

املشاركات:
مهمة رمسية لإلشراف على تركيب وفك آثار معرض روائع الفن اإلسالمي الشارقة يف دولة   -

اإلمارات العربية 2008.
مهمة رمسية حلضور مؤمتر إدارة املتاحف بتنظيم اجمللس الثقايف الربيطاني – مسقط، عمان   -

 .2008
العمل على مشروع صيانة آثار السرياميك واألحجار الكرمية حتضري النشر كتالوج جمموعة   -

الصباح. 
املشاركة مع فريق املسح بالصبية مع الفريق البولندي للتنقيب على اآلثار يف موقع العبيد –   -

الصبية. 
املشاركة مع الفريق اإلجنليزي للمسح األثري يف املوقع اإلسالمي – كاظمة.  -

املشاركة مع فريق مسح وادي الباطن ومشال الكويت.   -
املشاركة مع الفريق البولندي للتنقيب يف املدافن يف الصبية.  -

الدورات: 
دورة تدريبيـة داخلية يف دار اآلثـار اإلسالمية على محايـة وصيانـة اآلثـار – 2007.  -

دورة تدريبية على ترميم املعادن واآلثار احلجرية – جامعة الريموك يف األردن – 2008.   -
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7.  )املطريي(، حامد مطلق حممد 

ماجستري  يف علم اآلثار عام 2010م.    -
بكالوريوس يف اآلداب عام 2001م.    -

-  باحث آثار بإدارة اآلثار واملتاحف منذ عام 2001م وحتى تارخيه.
-  عضو احتاد األثرين العرب 2009.

-  عضو  اجلمعية السعودية للدراسات األثرية 2010م.
-  رئيس قسم املسح والتنقيب األثري منذ عام 2010م وحتى تارخيه.

األعمال امليدانية داخل دولة الكويت:
عام  فيلكا  جبزيرة  اإلسالمي  سعيدة  موقع  يف  للتنقيب  املشرتكة  اخلليجية  البعثة  عضو    -

2001م.
-  عضو فريق  اآلثار الكوييت - الربيطاني للتنقيب يف موقع العبيد H3 يف منطقة الصبية عام 

2002م.
-  عضو فريق اآلثار الكوييت للتنقيب يف موقع املواقد مبنطقة الصبية عام 2003م.

شارك يف عمل جمسات اختباريه يف موقع كاظمة اإلسالمي عام 2003م.    -
-  عضو فريق اآلثار الكوييت للتنقيب يف قلعة الزور جبزيرة فيلكا عام 2004/2003م.

عضو فريق اآلثار الكوييت للتنقيب يف تالل املدافن مبنطقة كاظمة عام 2004م.   -
عضو فريق اآلثار الكوييت للتنقيب يف تالل املدافن مبنطقة الصبية عام 2004م.   -

مشرف حفرية اخلليجي املشرتك للتنقيب يف تالل املدافن مبنطقة الصبية يف ديسمرب – يناير    -
عام 2004م - 2005م.

عضو فريق اآلثار الكوييت للتنقيب يف تالل بهيته، التل KB4 عام 2005م.   -
عضو الفريق الفريق املشكل لتسجيل القطع األثرية وتوثيقها عام 2005م.   -

-  عضو فريق  اآلثار الكوييت - السلوفاكي للتنقيب يف موقع اخلضر عام 2006م.
عام  فيلكا  جبزيرة  الدملونية  واملدينة  أنزاك  معبد  ترميم  يف  الكوييت  اآلثار  فريق  عضو    -

2002م.
-  عضو فريق اآلثار الكوييت لرصد وتوثيق املواقع األثرية يف دولة الكويت بواسطة جهاز الـ

GPSعام 2005م. 
-  عضو فريق اآلثار الكوييت ملسح منطقة كاظمة وجال الزور عام 2002م.

عضو فريق اآلثار الكوييت ملسح تالل صليبخات عام 2003م.   -
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-  عضو فريق اآلثار الكوييت ملسح جنوب دولة الكويت عام 2003م. 
عضو فريق اآلثار الكوييت ملسح جزيرة بوبيان عام 2005م.   -

-  شارك يف توثيق GIS موقع سعيدة وميناء اخلضر عام 2009م.
عضو فريق اآلثار الكوييت – البولندي للتنقيب يف منطقة الصبية عام 2010م.   -

األعمال امليدانية خارج دولة الكويت:
التنقيب يف موقع كركوان بتونس عام 2002م.    -

التنقيب يف مدافن وادي سوق يف منطقة بوشر بسلطنة عمان عام2004/2003م.   -
بالربع  الزمول  أم  مبنطقة  املناهيل  خور  ملوقع  األثري  للمسح   )ADIS( فريق  مع  شارك    -

اخلالي بدولة اإلمارات العربية املتحدة عام 2005م وعام 2006م. 
شارك يف التنقيب مع البعثة اخلليجية يف موقع الرميلة مبنطقة العني بإمارة أبو ظيب عام    -

2005م. 
التنقيب يف موقع لبتوفسكامارا يف اجلمهورية السلوفاكية يف أغسطس عام 2005م.   -

مسح املواقع األثرية يف جبال هافرانوك باجلمهورية السلوفاكية يف أغسطس عام 2006م.   -

يف جمال احملضرات:
أ- داخلية:

الكويت  متحف  يف  2001م«  عام  الوطين  الكويت  متحف  يف  »السراج  بعنوان  حماضرة   -
الوطين.

- حماضرة بعنوان »نتائج تنقيب البعثة اخلليجية يف موقع سعيدة اإلسالمي عام 2002م« يف 
املدرسة القبلية.

- حماضرة بعنوان »قلعة الزور أهم نتائج التنقيب عام 2004م« يف املدرسة القبلية.
- حماضرة بعنوان »نتائج التنقيب األثري يف موقع اخلضر جبزيرة فيلكا 2006م« يف اجمللس 

الوطين للثقافة والفنون واآلداب.
- حماضرة بعنوان »النشاط اآلثاري للبعثات اخلارجية على أرض الكويت نتائج العمل يف موقع 

سعيدة أمنوذجاً “ عام 2009م” يف متحف الكويت الوطين.

ب -خارجية:
حماضرة بعنوان  »موقع سعيدة اإلسالمي جبزيرة فيلكا« ألقيت ضمن حماضرات ملتقي    -

كركوان الثقايف عام 2002م.
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-   حماضرة بعنوان »أهم نتائج التنقيب يف موقع سعيدة اإلسالمي« ألقيت ضمن ندوة آثار 
اخلليج الثانية مبملكة البحرين عام 2003م.

يف جمال األحباث املتخصصة: 
-  السراج مبتحف الكويت الوطين 2001م.

موقع سعيدة – فيلكا- أهم نتائج التنقيب لعام 2001م.   -
مواقد النار يف منطقة الصبية 2003م.   -

عمله من موقع سعيدة 2004م.   -
الوطين  الكويت  متحف  يف  حمفوظة  جملموعة  دراسة  بهيتة،  موقع  من  مسكوكات    - 

2006م.
قلعة الزور األثرية جبزيرة فيكا 2004م.   -

نتائج التنقيب يف تالل  مدافن منطقيت الـردحة الشمالية والـنـهدين لعام2004.  -
املدفن KG1،2004م.   -

املساجد املبكرة يف منطقة اخلليج العربي،عام 2007م.   -
املتاحف العامة واخلاصة يف دولة الكويت، عام 2007م.   -

مالمح حضارة العبيد يف شرق شبة اجلزيرة العربية، عام 2007م.   -
التوجهات الرئيسية يف علم اآلثار حتى عام 1950م، عام 2008م.   -

تصنيف الفخار كأحد مناهج البحث األثري، عام 2008م.   -
التأريخ بواسطة السبج الربكاني )Dating By Obsidian hydration(، عام 2008م.   -

عملة إيلخانية نادرة عثر عليها يف منطقة الصبيحية يف دولة الكويت، عام 2008م.   -
احللي وأدوات الزينة التقليدية يف دولة الكويت، دراسة أثنوآركيولوجية جملموعة احللي    -

التقليدية احملفوظة يف متحف الكويت الوطين، عام 2008م.
خزف الربذة املعروض يف متحف كلية السياحة واآلثار جبامعة امللك سعود، عام 2009م.   -

أهم املسكوكات اإلسالمية املكتشفة يف أرض الكويت، عام 2009م.   -
رسالة ماجستري بعنوان”اآلثار اإلسالمية يف قرية سعيدة وقلعة الزور جبزيرة فيلكا يف دولة    -

الكويت دراسة آثارية مقارنة” أجيزت سنة 2010م.

العنوان:
halmutairi2002@hotmail.com :تلفون: 0096599463696    -  أمييل


