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مقدمـــــــة

تولــي األجهــزة المعنيــة باآلثــار والمتاحــف فــي دول مجلــس التعاون 
أهميــة كبــرى لوضــع المعلومــة فــي المتنــاول وتحديثهــا، وإيصالهــا 
إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة مــن المهتميــن والمتابعيــن، مســتفيدة مــن 
كافــة الوســائل التــي تــؤدي إلــى هــذه الغايــة. وبالنظــر إلــى أهميــة 
ذلــك فقــد  بــرزت الحاجــة إلى ضــرورة إعــادة إصــدار الطبعــة الثانية 
مــن دليــل المتخصصيــن والعامليــن فــي مجــال اآلثــار والمتاحــف مــن 
أجــل ســهولة التعــرف علــى هــؤالء المتخصصيــن، والتعريــف بهــم لدى 
ــار  ــاالت اآلث ــف مج ــي مختل ــة ف ــة العامل ــة والدولي ــاط العربي األوس
والمتاحــف وتســهيل التواصــل معهــم لالســتفادة مــن خبراتهــم الغنيــة 
التــي راكموهــا عبــر الســنين، والتعــرف مــن ثــم علــى المقتنيــات التي 
يشــرفون عليهــا، واألســاليب التــي اتبعوهــا فــي الوصــول إلــى الكثيــر 
ــواهد  ــن الش ــد م ــراً للعدي ــاً كبي ــكلت فتح ــي ش ــفات الت ــن المكتش م

الحضاريــة والثقافيــة التــي تزخــر بهــا المنطقــة.
ســوف يتيــح هــذا الدليــل المتخصــص فــي مجالــه لمــن أفنــوا حياتهم 
ــة  ــاركة  الفاعل ــة المش ــال، إمكاني ــذا المج ــي ه ــم ف ــوا جهوده ووظف
ــس أو فــي  ــة مــن دول المجل ــي تنظــم فــي أي دول ــات الت فــي الفعالي
دول العالــم االخــرى، ومــن ثــم ســيغدو ذا فوائــد جمــة تفــرض وجــوده 
ــار  ــة بمجــال اآلث ــت أو مؤسســة  مهتم ــي كل بي ــة وف ــي كل مكتب ف

والمتاحــف.
ــاون مــع األجهــزة  ــة العامــة بالتع ــق ســعت األمان  مــن هــذا المنطل
المعنيــة باآلثــار والمتاحــف فــي دول مجلــس التعــاون، إلى توفيــر مادة 



- 6 -

دليل المتخصصين في مجال اآلثار  والمتاحف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الدليــل والمعلومــات الخاصــة بــكل باحــث و مراجعتهــا و تنقيحهــا، ومن 
ثــم تدوينهــا فــي هــذا الكتــاب ســعياً وراء تحقيــق الفائــدة المنشــودة.

واهلل ولي التوفيق
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)الخميري( جاسم محمد 
عبداهلل

مرشــد  يعمــل    -
وفنــي  ســياحي 
بمتحــف  ترميــم 
راس الخيمــة، لــه 

خبــرة ســبع ســنوات، يجيــد العربيــة 
. يــة نجليز ال ا و

عنوانه: ص.ب: )94( 
رأس الخيمة - دولة اإلمارات العربية 
المتحدة هاتف:0097172333411

)الشامسي( أحمد خليفة
مديــرا  يعمــل    -
التــراث  إلدارة 
واآلثــار بالفجيــرة.
علــى  حاصــل 
فــي  بكالوريــوس 

جامعــة  مــن  واآلثــار  التاريــخ 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ســنة 
عليــا  دراســات  ودبلــوم   .1982
ســنة 2000 مــن جامعــة بيــروت 
العربيــة. ويحضــر لنيــل الماجســتير 
ــة  ــد اللغ ــم، يجي ــخ القدي ــي التاري ف
ــد  ــي العدي ــة واالنجليزية.تلق العربي
ــة  ــج التدريبي ــدورات والبرام ــن ال م
فــي المجــال بالداخــل والخــارج. 

عنوانه: ص.ب)500(  
الفجيرة – دولة اإلمارات العربية المتحدة 

هاتف:09/2229085   
فاكس:09/2229539  

)الظاهري( محمد مطر
أثــــاري  يعمــل     -
البيئــة  بــإدارة 
التاريخيــة بهيئــة 
أبوظبــي للثقافــة 

والتــراث ، حاصــل 
وآثــار  تاريــخ  بكالريــوس  علــى 
ــة عــام  مــن جامعــة اإلمــارات العربي
2003م، يعمــل بالمجــال منــذ العــام 
2003م وقــد تلقــى العديــد مــن 
الــدورات التدريبيــة فــي مجــال عمله 
وشــارك فــي العديــد مــن المســوحات 
األثريــة فــي إمــارة أبوظبــي وجزرها 
ــح  ــج المس ــي برنام ــاركة ف والمش
ــس  ــدول مجل ــترك ل ــري المش األث

التعــاون الخليجــي. 
عنوانه:  ص ب )15715( العين 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة 
هاتف: 0097137641595   
 فاكس: 0097137667551

mohammed. :البريد اإللكتروني
aldhaheri@adach.ae

)العويس( عبدا هلل رحمة
ــارقة  ــار بالش ــي إدارة اآلث ــل ف يعم  -
 )9( ،لــه خدمــة  أثــري  كباحــث 
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حاصــل  ســنوات، 
ــوس  ــى بكالوري عل
مــن  تاريــخ  آداب 
بيــروت  جامعــة 
عــام  العربيــة  
يجيــد  1998م، 

االنجليزيــة.  اللغــة 
عنوانه:  هاتف 065668001

 فاكس 065660334

)الغفلــي (عليــاء محمــد 
راشــد:

-  تعمــل كمســئولة 
أم  لمتحــف 
ــة  القيويــن   حاصل
ــوس  ــى بكالوري عل

تخصــص تاريــخ وآثــار مــن جامعــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، لهــا 
ــم  ــرة ســنة واحــدة، تقــوم بتنظي خب
الداخليــة  التراثيــة  المعــارض 

 . رجيــة لخا ا و

عنوانها:
 ص.ب:)1500( أم القيوين   

األمارات العربية المتحدة. 
هاتف:-0097167650888 
فاكس:0097167650777 

alyaa_mohammad@:البريد االلكتروني
hotmail.com

)الغيثي( عائشة مسعود
أميــن  تعمــل     -
اآلثــار  مســتودع 
البيئــة  بــإدارة 
ــة  ــة بهيئ التاريخي
أبوظبــي للثقافــة 

ــراث، خريجــة جامعــة اإلمــارات  والت
ــخ  ــة المتحــدة  تخصــص تاري العربي
وآثــــــار عــام 2000م، وتعمــل فــي 
ــام  ــام 2001م، ومه ــذ الع المجــال من
عملهــا األساســية هــي اســتالم القطــع 
ــا  ــم تصنيفه ــة مــن المنقــب ث األثري
وعمــل ســجالت لهــا حســب مواقعهــا 
بهــا.  قوائــم  وإعــداد  المختلفــة 
ــروج  ــول وخ ــات دخ ــم بطاق وتنظي
آثــر، إعــداد تقاريــر عــن حالــة 
ــل  ــة وتحوي ــة المخزن القطــع األثري
ــع  ــن قط ــة م ــتوجب ترميم ــا يس م
ــا.  ــر ومتابعته ــى المختب ــة إل آثري

عنوانهــــا: ص ب: )15715(
 العين - دولة اإلمارات العربية
هاتف: 0097137641595 

 فاكــــس: 0097137667551
aysha.alghaithi@ :البريد اإللكتروني

adach.ae
)الكعبي( عائشة سالم

ــة  ــي بقلع ــياحية ف ــدة س ــل مرش -  تعم
أوحلــة التابعــة إلدارة التــراث واآلثار 
ــوس  ــى بكالوري ــة عل بالفجيرة.حاصل
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التاريــخ  فــي 
مــن  واآلثــار 
جامعــة اإلمــارات 
ــدة  ــة المتح العربي
ســنة 2001، تجيــد 
العربيــة  اللغــة 

مــن  العديــد  واالنجليزية.تلقــت 
ــي  ــة ف ــج التدريبي ــدورات والبرام ال

والخــارج.  بالداخــل  المجــال 
عنوانها: ص.ب:)500(  الفجيرة - دولة 

اإلمارات العربية. 
هاتف:09/2229085  
فاكس:09/2229539

)المري( جابر صالح
يعمــل إداري بقســم     -
بــإدارة  اآلثــار 
ــة  ــة التاريخي البيئ
أبوظبــي  بهيئــة 
للثقافــة والتــراث 

ويعمــل فــي المجــال منــذ عــام 
1995م، حاصــل علــى بكالريــوس 
تاريــخ وآثــار مــن جامعــة اإلمــارات 
عــام 1997م، وقــد تلقــى العديــد 
مــن الــدورات التدريبيــة فــي مجــال 
ــد  ــي العدي ــارك ف ــا ش ــه، كم عمل
ــار  ــن اآلث ــب ع ــات التنقي ــن عملي م
لــدول مجلــس التعــاون فــي الكويــت 

واالردن  البحريــن  فــي  وشــارك 
وأســبانيا. 

عنوانه :  ص ب )15715( 
 هاتف : 0097137641595  
 فاكس: 0097137667551

متحرك:  6150666/0097150
jabber.almerri@adach.ae :البريد اإللكتروني

علــي   ) )المطروشــى 
راشــد محمــد 

مديــر  يعمــل     -
ــان.  ــف عجم لمتح
علــى  حاصــل 
فــي  بكالوريــوس 

األمــارات  جامعــة  مــن  التاريــخ 
ــة  ــة العربي ــد اللغ ــنة 1989، يجي س
واالنجليزية.تلــق العديــد من الدورات 
ــال  ــي المج ــة ف ــج التدريبي والبرام
بالداخــل والخــارج. ولــه العديــد مــن 
)النخاســة  منها:كتــاب  المؤلفــات 
ــوص  ــواد األولية(،)الغ ــم للم كمنج

علــي اللؤلــؤ (.
عنوانه:

ص.ب)2829( عجمان  - دولة اإلمارات 
العربية - هاتف: 06/7423824 

 فاكس: 06/7441202 
متحرك:0506335331



- 14 -

دليل المتخصصين في مجال اآلثار  والمتاحف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

النيـادي( محمد عامر
مديــراً  يعمــل     -
البيئــة  إلدارة 
ــة  ــة بهيئ التاريخي
أبوظبــي للثقافــة 
ويقــوم  والتــراث 

المواقــع  بمهــام  اإلشــراف علــى 
ــي  ــة ف ــي التاريخي ــة والمبان األثري
ــي مجــال  ــل ف ــي ويعم ــارة أبوظب إم
اآلثــار مــن ســنة 1994م حاصــل 
وآثــار  تاريــخ  بكالريــوس  علــى 
ــام 1994م،  ــارات ع ــة اإلم ــن جامع م
بــدأ عملــه فــي مجــال التنقيــب 
ــدي  ــراً لمرش ــم كبي ــار، ث ــن لآلث ع
ــع  ــي والمواق ــن الوطن ــف العي متح
ــراً  ــم مدي ــة، ث ــة والتاريخيـ األثري
إلدارة اآلثــار والســياحة. وشــارك في 
ــم  ــب والترمي ــات للتنقي ــدة عملي ع
مــع البعثــات المحليــة والبعثــات 
األجنبيــة، ويشــرف اآلن علــى أعمــال 
التاريخيــة.  والمبانــي  التنقيــب 
حاصــل علــى عــدة دورات فــي مجــال 

ــه.  عمل
عنوانه:  ص ب )16515( العين 

 دولة اإلمارات العربية 
هاتف : 0097137641595 

  فاكـس :0097137667551 

m.alneyadi@ :البريــداأللكترونــي
    adach.ae

)الهنداســي( خالــد علــي 
جميــع:

باحــث  يعمــل     -
فــي إدارة اآلثــار 
ــل  ــارقة، حاص بالش
ماجســتير  علــى 

مــن  تاريــخ  آداب 
جامعة بيــروت العربية  عــام 2007م، 
ــي  ــة االنجليزية،شــارك ف ــد اللغ يجي
ــد مــن الــدورات فــي المجــال.  العدي

عنوانه:
هاتف: 092441228 
 فاكس: 092446977

)حاجي( موزه عبيد
مرشــدة  تعمــل     -
بــإدارة  ســياحية 
واآلثــار  التــراث 
بالفجيرة.حاصلــة 
ــوس  ــى بكالوري عل
التاريــخ  فــي 

اإلمــارات  جامعــة  مــن  واآلثــار 
..1999 ســنة  المتحــدة  العربيــة 
وتحضــر لنيل الماجســتير فــي تاريخ 
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الخليــج العربــي الحديــث والمعاصــر، 
ــة. ــة واالنجليزي ــة العربي ــد اللغ تجي
تلقــت العديد مــن الــدورات والبرامج 
التدريبيــة فــي المجــال بالداخــل 

والخــارج. 
عنوانها: ص.ب:)500(  الفجيرة 

 دولة اإلمارات العربية 
هاتف: 09/2229085
 فاكس:09/2229539

)خمــاس( عائشــة محمــد 
سعيد 

كمرشــد  تعمــل    -
ســياحي بمتحــف 
الخيمــة،  رأس 
علــى  حاصلــة 

س  يــو ر لو بكا
تخصــص تاريــخ وآثــار مــن جامعــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، لهــا 
خبــرة3 ســنوات، تجيــد العربيــة 

. يــة نجليز ال ا و
عنوانها: ص.ب:)94( رأس الخيمة 

األمارات العربية المتحدة 
هاتف:0097172333411

)سالم( شيخه جمعة
ــف  ــياحي بمتح ــد س ــل كمرش -   تعم

الخيمــة،   رأس 
علــى  حاصلــة 
تأهيــل  دبلــوم 
لهــا  تربــوي، 
ــنوات،  خبــرة 9 س
العربيــة  تجيــد 
. يــة نجليز ال ا و

عنوانها: ص.ب:)94(
 رأس الخيمة -األمارات العربية المتحدة 

هاتف:0097172333411

)سالم( مريم عيسي:
-  تعمــل فــي ترميــم القطــع اآلثريــة 
ــرة. ــار بالفجي ــراث واآلث ــإدارة الت ب
فــي  بكالوريــوس  علــى  حاصلــة 
جامعــة  مــن  واآلثــار  التاريــخ 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ســنة 
العربيــة  اللغــة  تجيــد   ،..1999
مــن  العديــد  واالنجليزية.تلقــت 
ــي  ــة ف ــج التدريبي ــدورات والبرام ال

والخــارج.  بالداخــل  المجــال 
عنوانها: 

ص.ب:)500(  الفجيرة 
 األمارات العربية 

المتحدة
هاتف:09/2229085    
فاكس:09/2229539  
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)سعيد( نورة مصبح:
فــي  تعمــل    -
القطــع  ترميــم 
بــإدارة  اآلثريــة 
واآلثــار  التــراث 
بالفجيرة.حاصلــة 

بكالوريــوس  علــى 
ــة  ــن جامع ــار م ــخ واآلث ــي التاري ف
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ســنة 
العربيــة  اللغــة  تجيــد   ،..1999
مــن  العديــد  واالنجليزية.تلقــت 
ــي  ــة ف ــج التدريبي ــدورات والبرام ال

والخــارج.  بالداخــل  المجــال 
عنوانها: ص.ب:)500(  الفجيرة - األمارات 

العربية المتحدة 
هاتف:09/2229085 
فاكس:09/2229539 

)عبدا هلل( عائشة مبارك
ــا  ــي. وله ــرة لمتحــف دب ــل مدي تعم   -
مــن الخدمــة 36 ســنة حاصلــة علــى 
بكالوريــوس فــي التاريــخ مــن جامعة 
اإلســكندرية  ســنة 1996..، تجيــد 

العربيــة  اللغــة 
. يــة نجليز ال ا و
تلقــت العديــد مــن 
ــدورات والبرامج  ال
فــي  التدريبيــة 
المجــال بالداخــل 

مــن  العديــد  ولهــا  والخــارج. 
)الحلــي(،  منها:كتــاب  المؤلفــات 
 ،) الشــعبية  والرقصــات  )األغانــي 
)دليــل متحــف دبــي(، )مطويــات 
ــل  ــي القبائ ــث ف ــي(، )بح ــف دب متح

اإلمــارات( بدولــة  العربيــة 

عنوانها:
ص.ب: )5818( دبي 

األمارات العربية المتحدة
هاتف: 04/3531862  

 متحرك: 050/5529813

)عبدا هلل( عواطف علي
-  تعمــل مرشــدة ســياحية بــإدارة 
التــراث واآلثــار بالفجيرة.حاصلــة 
التاريــخ  فــي  بكالوريــوس  علــى 
اإلمــارات  جامعــة  مــن  واآلثــار 
..1999 ســنة  المتحــدة  العربيــة 
وتحضــر لنيل الماجســتير فــي تاريخ 
الخليــج العربــي الحديــث والمعاصــر، 
ــة. ــة واالنجليزي ــة العربي ــد اللغ تجي
تلقــت العديد مــن الــدورات والبرامج 

فــي  التدريبيــة 
ــل  ــال بالداخ المج

والخــارج. 
عنوانها: ص.ب:)500(  

الفجيرة 
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 األمارات العربية المتحدة 
هاتف:09/2229085  
 فاكس: 09/2229539

)عمر( بدرية محمد:

مرشــدة  تعمــل    -
فــي  ســياحية 
البديــة  مســجد 
إلدارة  التابــع 
واآلثــار  التــراث 

ــوس  ــى بكالوري ــة عل بالفجيرة.حاصل
فــي علــم اجتمــاع مــن جامعــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ســنة 
العربيــة  اللغــة  تجيــد   ،..2000
واالنجليزيــة. تلقــت العديــد مــن 
ــي  ــة ف ــج التدريبي ــدورات والبرام ال

والخــارج.  بالداخــل  المجــال 

عنوانها: ص.ب:)500(  الفجيرة 

  األمارات العربية المتحدة

هاتف:09/2229085

   فاكس:09/2229539

)فــرج( ناهــده ســالم 
جمعــة

كفنــي  تعمــل    -
بمتحــف  مختبــر 

علــى  حاصلــة  الخيمــة    رأس 
بكالوريــوس تخصــص تاريــخ وآثــار 
العربيــة  اإلمــارات  جامعــة  مــن 
المتحــدة، لهــا خبــرة 9 ســنوات، 

واالنجليزيــة. العربيــة  تجيــد 

عنوانها: 

ص.ب: )94( رأس الخيمة - األمارات 
العربية المتحدة

 هاتف:0097172333411

)فرحان( جميلة جمعة:
-  تعمــل مرشــدة ســياحية فــي بقلعــة 
أوحلــة التابعــة إلدارة التــراث واآلثار 
ــوس  ــى بكالوري ــة عل بالفجيرة.حاصل
ــة  ــن جامع ــار م ــخ واآلث ــي التاري ف
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ســنة 
العربيــة  اللغــة  تجيــد   ،..2000
واالنجليزيــة. تلقــت العديــد مــن 
ــي  ــة ف ــج التدريبي ــدورات والبرام ال

المجــال بالداخــل والخــارج. 

عنوانها : ص.ب:)500(  
الفجيرة  األمارات 

العربية المتحدة

هاتف:09/2229085   
فاكس:09/2229539 
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)يوسف( عيسي عباس
ــي إدارة  ــل  ف -  يعم
اآلثــار بالشــارقة 
ــع  ــرف مواق كمش
أثريــة، لــه مــن 
)15( الخدمــة 

ــى  ســنة، حاصــل عل
مــن  جغرافيــا  آداب  بكالوريــوس 
1989م،  عــام  األمــارات   جامعــة 
يجيــد اللغــة االنجليزيــة، شــارك 
فــي العديــد مــن الــدورات فــي 
ــة  ــام بكتاب ــا ق ــال. عنوانه:كم المج
بضعــة مقــاالت منهــا: محطــة قوافــل 
ــف،  ــأة المتاح ــي، نش ــي دب ــة ف قديم
ــل  ــا قب ــرة م ــي فت ــة ف ــة مليح ثقاف
ــة  اإلســالم، اآلثــار قالــب صــب العمل
ــرية  ــاكل بش ــة، هي ــة مليح بمنطق
ــخ  ــي تاري ــول ف ــارات، الخي ــي اإلم ف
مــن  محليــة  عمــالت  اإلمــارات، 
ــة  ــة، مليح ــي الميالدي ــرون األول الق
ــار  ــة، اآلث ــارة القديم ــة والتج الثقاف
ــب  فــي  إمــارة الشــارقة إعــداد كتي
ــع  ــي للمواق ــع الجغراف ــن التوزي ع

باألمــارات.  األثريــة 
عنوانه: هاتف مكتب: 065668001

  فاكس: 065660334
eisayousif@gmail. :البريد اإللكتروني

com



مملكة البحرين
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لبنى جاسم العمران 
إدارة  المقتنيــات/  صيانــة  مشــرف   -

. حــف لمتا ا
من الخدمة سنة 34 لها.  -

المؤهــل: ليســانس آداب جامعــة بيــروت   -
ــخ.  ــة قســم تاري العربي

اآلثــار  مؤتمــر  حضــرت  الخبــرة:   -
ــي  ــن وشــاركت ف ــة البحري ــي مملك ف
العديــد مــن ورش العمــل المتخصصــة 
ــار  ــم أآلث ــة وترمي ــال صيان ــي مج ف
ــا:- ــن منه ــارج البحري ــل وخ ــي داخ ف
الفخــار  1987   دورة فــي صيانــة   -

بريطانيــة(. )خبيــرة 
ــة المخطوطــات  ــي صيان 1992 دورة ف  -

ــي(.  ــر امريك )خبي
ــان  ــي مهرج ــل ف 1993 / 2003 العم  -

التــراث. 
1994دورة  في اللغة االنجليزية.      -

1996دورات مختلفــة فــي الحاســب   -
االلــي.

صيانــة  فــي  عامــة  1997دورة   -
ــرة   ــارات )خبي ــة االم ــي دول ــار ف االث

 . ) نيــة يطا بر
1999 دورة عامــة  فــي صيانــة االثــار   -

ــة(. ــرة أردني )خبي
المعــادن  صيانــة  فــي  2000دورة   -

دنماركيــة(. )خبيــرة 
2001   دورة عامــة  فــي صيانــة االثــار   -

فــي الدنمــارك.
لبعــض  اســتطالعية  زيــارة   2008  -
مصــر  جمهوريــه  فــي  المختبــرات 

العربيــة.

حضــور   2010  -
ورشــة فــي دولــة 

 . قطــر
المشــاركة   2011  -
فــي  اعــداد المعــرض 
الخليجــي فــي دولــة 

ــر.  قط
2012 المشــاركة فــي اعــداد معــرض   -
تــا يلــوس فــي البحريــن –  فــي  

روســيا. 
2013 المشــاركة فــي اعــداد المعــرض   -

ــن.   ــي البحري الخليجــي ف
2014 المشــاركة فــي اعــداد معــرض   -

ــي. ــل الفض اليوبي
2014 المشــاركة فــي اعــداد معــرض    -

ــارقة.  الش
فــي  عمــل  ورشــة  حضــور   2014  -

)ادلــب(. االلــي  الحاســب 
التحضيــر  فــي  المشــاركة   2014  -

المدافــن.  لقاعــة 
2015 المشــاركة فــي اعــداد معــرض   -

ــغ.  االمازي
2015 المشــاركة فــي اعــداد معــرض   -

ــو.  ــبو ميالن اكس
2015 زيــارة اســتطالعية لمركــز   -

الماجــد.  جمعــة 

العنوان:
 ادارة المتاحف  - هيئة البحرين للثقافة 

واالثار - مملكة البحرين 
 هاتف رقم 0097317298773   

   Lubna @ culture.gov.bh البريد اإللكتروني 
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سلمان المحاري
الجنسية: بحريني   -

-  الجنس: ذكر
البريد االلكتروني:   

salmanalmahari@hotmail.com
الهاتف: 97339977798+  -

التعليم:
ــم  ــار )ترمي ــم االث ــوس، عل بكالوري   -
ــرة،  ــة القاه ــار(، جامع ــة اآلث وصيان

.2001
)ترميــم  االثــار  علــم  ماجســتير،    -
ــرة،  ــة القاه ــار(، جامع ــة اآلث وصيان

  .2006
مشــاريع،  إدارة  تنفيــذي،  دبلــوم    -
المفتوحــة،  الماليزيــة  الجامعــة 

.2 0 0 9
-  دكتــوراه، علــم اآلثــار )ترميــم 
القاهــرة،  اآلثار(،جامعــة  وصيانــة 

.2013
التدريب:

القــدرات  )بنــاء  عمــل  ورشــة    -
ــا  ــتخدام تكنولوجي ــي اس ــة ف العربي
ادارة المعلومــات فــي مواقــع التــراث 
 – العربيــة  بالمنطقــة  العالمــي 
القاهــرة   – اليونســكو  بواســطة 

.2 0 0 4
ــي  ــدرات ف ــاء الق ــل )بن ــة عم ورش   -
التراثيــة  المبانــي  وادارة  صيانــة 
بممكلــة البحريــن( وزارة البلديــات – 

.UNDP، 2005
ــة عمل )ادارة  -  ورش
ــي(،  ــراث الثقاف الت
ــن  ــف البحري متح

.2005 الوطنــي، 
عمــل  ورشــة    -

وادارة  )صيانــة 
المواقــع االثريــة والتراثيــة( متحــف 

الوطنــي،2005. البحريــن 
المشــاركة فــي برنامــج الزائــر    -
العالمــي لســفارة الواليــات المتحــدة 
االمريكيــة )الترويــج للحفــاظ علــى 

التــراث الثقافــي( 2005.
)توثيــق  فــي  تدريبــي  برنامــج    -
وادارة المواقــع االثريــة فــي الوطــن 
العربي( – االردن وســوريا – بواســطة 

.ICCROM ، 2006
)صيانــة  فــي  تدريبــي  برنامــج    -
ــة(  ــة والتراثي ــع االثري وادارة المواق

.ICCROM، 2008
التاريخ الوظيفي: 

اخصائــي صيانــة آثــار – متحــف    -
ــي، 2001 – 2003. ــن الوطن البحري
قســم  رئيــس  باعمــال  القائــم    -
الترميــم – ادارة اآلثــار والتــراث ، 

.2 0 0 5
رئيــس قســم ترميــم وحفــظ اآلثــار    -
ــى  ــراث، 2010 إل ــار والت - إدارة اآلث

اآلن. 
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 دراسات وابحاث:
كتــاب )المواقــع األثريــة فــي مملكة    -
ــات –  ــاكل والتحدي ــن، المش البحري

ــة( 2009. ــم والصيان الترمي
ــى  ــاظ عل ــي الحف ــع ف )دور المجتم   -
ــة،  ــن الثقافي ــة البحري ــراث(، مجل الت

.2008
صيانــة  علــى  الســياحة  )تأثيــر    -
ــن  ــة البحري ــري(، مجل ــراث االث الت

.2005 الثقافيــة، 
تخزيــن  فــي  العلميــة  )المبــادئ    -
المقتنيــات االثريــة(، مجلــة البحرين 

.2004 الثقافيــة، 
ــة  ــن: ذات قيم ــن البحري ــالل مداف )ت   -
عالميــة اســتثنائية(، مجلــة البحريــن 

ــة، 2012. الثقافي
مؤتمرات:

-  المشــاركة فــي االجتمــاع االقليمــي 
المنطقــة  فــي  العالمــي  للتــراث 

.2005 ابوظبــي،  العربيــة، 
ــم  ــال الترمي ــخ اعم ــرة )تاري -  محاض
ــر  ــن(، المؤتم ــة البحري ــع قلع بموق
الجزيــرة  شــبه  آلثــار  العالمــي 
العربيــة عبــر العصــور، ســلطنة 

.2006 عمــان، 
محاضــرة )المشــاكل والتحديــات    -
االثريــة  المواقــع  تواجــه  التــي 
فــي ممكلــة البحريــن(، المؤتمــر 
العالمــي الخامــس الســتخدام العلــوم 

والتكنولوجيــا فــي االثــار والترميــم، 
.2007 اســبانيا، 

حضــور اجتمــاع الجمعيــة العموميــة    -
للمجلــس الدولــي للحفــاظ علــى 

االثــار، رومــا، 2007، 2011.
ــاع العالمــي  ــي االجتم -  المشــاركة ف
لخبــراء مواقــع التــراث العالمــي 
ــن،  ــخ، البحري ــل التاري ــور ماقب لعص

.2009
محاضــرة )التــراث الغيــر مــادي    -
البحريــن(،  فــي  اللؤلــؤ  لتــراث 

.2010 أذربيجــان،
-  محاضــرة ) تاريــخ و آثــار البحرين(، 
ــان  ــو ، الياب ــا- طوكي ــة جوم مقاطع

2012.
محاضــرة )آخــر المكتشــفات االثريــة    -
ــان، 2012. ــارا، الياب ــن(، ن ــي البحري ف

محاضــرة )االســاطير وتــالل المدافن    -
ــي،  ــن، مايازاك ــي البحري ــة ف االثري

.2012
ــن:  ــة البحري ــع قلع ــرة )موق محاض   -
المؤتمــر  واالدارة(،  التحديــات 
ــخ  ــل التاري ــور ماقب ــي لعص االقليم
ــن  ــي الوط ــرة ف ــارات المبك والحض

.2012 المنامــة،  العربــي، 
محاضــرة ) ادارة التــراث الثقافــي في    -
ــي االول  ــر العالم ــن( المؤتم البحري
االقصــر،  الثقافــي،  التــراث  الدارة 

.2013
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التــي  المخاطــر  )ادارة  محاضــرة    -
فــي   المدافــن  تــالل  تواجــه 
البحريــن(، الملتقــي العلمــي لصيانــة 
التــراث الثقافــي؛ تجــارب مــن الــدول 

.2013 الشــارقة،  العربيــة(، 

مصطفى إبراهيم سلمان 
جاسم

  - الثقافــة   وزارة     -
 - المتاحــف  إدارة 
مملكــة البحريــن
بالعمــل  التحــق     -
فــي 12/2/1983م.
من مواليد 1961م.    -

خريــخ الثانويــة العامــة – قســم     -
األدبــي.

ــة  ــروت العربي ــة بي ــق بجامع والتح    -
ــنتين.  ــدة س ــخ- لم ــم التاري قس

ــار  ــخ وأث ــة تاري ــي جمعي ــو ف عض    -
البحريــن. 

تــدرج إلــى عــدة وظائــف فــي إدارة     -
ــنة 2005.  ــى س ــراث حت ــار والت اآلث
بــإدارة  التحــق   2006 فــي ســنة     -
ــار(. ــف اآلث ــن متح ــف ) أمي المتاح
ــي   ــى عمل ــة إل ــن 2007 باإلضاف -   وم
قســم  رئيــس  بإعمــال  )القيــام 

المقتنيــات(.
يحضــي بثقــة مســؤولية جميعــاً     -

والعديــد  عملــة  فتــرة  طــوال 
ــم  ــرب منه ــار الع ــراء اآلث ــن خب م
ــد مــن  ــث تلقــى العدي ــب حي واألجان

والتقديــر. الشــكر  رســائل 
 الهاتف النقال 0097339672747  -  

المكتب  0097317298717 
mustafas@culture.gov.bh - MUSTAFA.

   e75@LIVE.COM

العمل الميداني:
ــع  ــن المواق ــد م ــى العدي -   اشــرف عل
ــام 1984 – 2000م  ــن ع ــة م األثري
وأهمهــا تــالل حقبــة تايلــوس بــإدارة 

ــراث. ــار والت اآلث
الفضائيــة  القنــاة  وفــد  -    مرافقــة 
لتصويــر  الخامســة  الفرنســية 
ــم  ــب والمعال ــع التنقي ــارة مواق وزي
التاريخيــة بالبــالد ضمــن التحضيــر 
دلمــون   – البحريــن  لمعــرض 

.1999  – بباريــس 
اإلعــداد والتنظيــم اإلداري لمجموعــة    -
مــن ورش العمــل ذات العالقــة باآلثار 
متحــف  فــي  الوطنــي  والتــراث 

ــن. البحري
ــة -  ــات األجنبي ــل البعث ــق لعم -   منس

 .2006  –  2001
مهرجانــات  جميــع  فــي  شــارك     -
التــراث- واشــرف علــى العــروض 
ــة فــي مهرجــان  ــة والخارجي الداخلي
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التــراث الســابع عشــر 2009 والثامــن 
عشــر2010.

الفرنســي  الفريــق  مــع  عمــل     -
ــع  ــال ( موق ــوا س ــور فرنس )الدكت
أبــو صيبــع وكرانــة موســم -90

1م 9 9 1
الفرنســية  البعثــة  مــع  عمــل     -
)الدكتــور بييــر لمبــارد ( موقــع 
1992-م.  89 موســم  البحريــن  قلعــة 

البريطانيــة  البعثــة  مــع  عمــل     -
ــرت كلــك ( موقــع  ــور روب )الدكت
مســتوطنة ســار مواســم -92-93-97

1999-98م.
عمــل مــع الفريــق اليابانــي فــي موقع     -
ــور  ــع البروفس ــجور )م ــن أم الس عي

ــم 1995-94م. ــي( موس كونيش
شــارك فــي الملتقــى الدولــي  بــاألس     -
التونســية  العربيــة  الجمهوريــة   –

ســنة 1985م.
-   العمــل مــع خبيــر اآلثــار المحاضــر 
بلنــدن  مانشســتر  جامعــة  فــي 
الدكتــور انســول  فــي مشــروعة 
ــم -  ــال القدي ــع ب ــي مواق ــي ف ألتنقيب
ــن  ــة البحري ــرة اإلســالمية - قلع الفت
ــاون  ــاة -  بالتع ــع شــجرة الحي - موق
مــع ديــوان ولــي العهــد مواســم 

2002م.  –  2001
بعــض  فــي  المحاضــرات  إلقــاء     -
التنقيــب. فتــرة  البحريــن  مــدارس 
ــي  ــي ف ــق الدنمرك ــع الفري ــل م عم    -

موقعــي – معبــد بــار بــار ووادي 
.2001 الســيل 

الفريــق  برنامــج  علــى  اشــرف     -
الملتقــى   – المشــترك  الخليجــي 
ــب  ــال التنقي ــري  ألعم ــي األث الميدان
فــي موقعــي الشــاخورة وأبــو صيبــع 

2005م. ســنة 
الفريــق  أعضــاء  ضمــن  شــارك     -
أعمــال  فــي  المشــارك  الخليجــي 
التنقيــب ) موقــع الصبيــة األلــف 
الثالــث قبــل الميــالد(– ضمــن الفريق 
ــة  الثقافــي الحــادي عشــر 2004 دول

الكويــت.
العمــل مــع العديــد مــن خبــراء اآلثار     -
والمتاحــف والتــراث خــالل زيارتهــم 
للمملكــة مــن مــن وقــت ألخــر مــن 

اجــل الدراســة أو االســتطالع.
عضــو لجنــة التقييــم للمقتنيــات     -

والتراثيــة.  األثريــة 
الدورات التدريبية و ورش العمل:

-   مجموعــة دورات فــي الحاســب اآللي. 
البحريــن.

-   )برنامــج الــدورة التمهيديــة لــإدارة 
ديــوان    44 الحلقــة  الوســطى( 

.1984 المدنيــة  الخدمــة 
-   )المشــاركة فــي التدريــب علــى 
الســياحيين  المرشــدين  أعمــال 
للــدورة األولــى (  إدارة الســياحة 
.1989 اإلعــالم   وزارة   - واآلثــار 
-   )مهــارات االتصــال الفعال(  الشــركة 
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ــي -  وزارة  ــالم العلم ــة لإع العربي
ــن 2004. ــة البحري ــالم مملك اإلع

ــاءة  ــع الكف ــي رف ــاهمة ف دورة )المس    -
الحكوميــة(  العمليــات  وتحســين 
البحريــن   مملكــة  اإلعــالم  وزارة 

.2005
)مقدمــة  حــول   عمــل  ورشــة     -
ــراث وإدارة  ــى الت ــاظ عل ــي الحف ف
المواقــع االثريــه(  متحــف البحريــن 

.2005 الوطنــي 
ــي  ــة ف ــول مقدم ــل ح ــة عم -   ورش
الحفــاظ علــى التــراث وإدارة المواقع 
االثريــه –  متحــف البحريــن الوطني 

.2005
حضــر برنامجــاً تدريبيــاً فــي الدورة     -

التأهيليــة فــي اإلرشــاد الســياحي،.
 – اآلداب  كليــة  مــع   بالتعــاون   
ــتمر  ــي المس ــم األدب ــج التعلي برنام

.2006 البحريــن   بجامعــة 
ــاس  ــر الن ــادات ألكث ــي )الع -   دورة ف

ــاً(. ــرا ونجاح ــة وتأثي فعالي
العالميــة  الخليجيــة  الشــركة   
.2007 البحريــن   - لالستشــارات 
حضــر برنامجــاً تدريبيــاً فــي إعــادة     -
هندســة العمليــات بالتعــاون مــع 
برنامــج   – األعمــال  إدارة  كليــة 
ــة  ــتمر بجامع ــم اإلداري المس التعلي
2007 اإلعــالم  وزارة   – البحريــن 

-  )Attended the Training Program for 

Museum Management( 

2007 UNESCO - Amman and Irbid in Jordan  

 International mid-career training(  -

workshop(  متحــف البحريــن الوطنــي 

.2007
-   دورة فــي مكنــز الفلكلــور البحريني 
- متحــف البحريــن الوطنــي 2007.

-   دورة فــي اإلعــداد للمعــارض، متحف 
موقــع قلعــة البحريــن.

ــف  ــداد وتوظي ــع وإع ــي جم -   دورة ف
الحكايــة الشــعبية – متحــف البحرين 

ــي 2008 الوطن
-   دورة فــي أطلــس المأثورات الشــعبية 
– متحــف البحريــن الوطنــي 2008.

ــم  ــات عل ــن ونظري ــي ميادي -   دورة ف
البحريــن  متحــف   – الفلكلــور 

.2009 الوطنــي 
-  Training workshop - Archaeological 

and ECO – cultural resources 
management. Kingdom of Bahrain 
2007. 

-   Neuro Linguistic Programming )NLP 
- Level 1((

للتدريــب  اســتثمار  شــركة    
البحريــن.2008 مملكــة   - والتطويــر 

 Neuro Linguistic Programming    -
NLP - Level 2((( شــركة اســتثمار 
مملكــة   - والتطويــر  للتدريــب 

.2009 البحريــن 
الوظيفيــة  الواجبــات  فــي  دورة     -
لعمــل لمأمــوري الضبــط القضائــي- 
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الحقــوق  كليــة  مــع  بالتعــاون 
بجامعــة البحريــن- متحــف البحريــن 

.2009 الوطنــي 
-   )قيــم وأخالقيــات الوظيفــة ألعامــه( 
ــة  ــة – مملك ــة المدني ــوان الخدم دي

البحريــن 2009 
 )Regional Workshop on Prevention 

against illicit trafficking of cultural 
property(                                                                 

UNESCO - Ministry of Culture – Kingdom 
of Bahrain 2010organized by 

) ورشــة عمــل حــول االتجــار الغيــر   -
 – الثقافيــة  بالممتلــكات  مشــروع 
ــكو –  ــة اليونس ــع منظم ــاون م بالتع

مملكــة البحريــن 2010(.
ــي  ــية االداره ف ــي  دبلوماس -  ) دورة ف
ــن  ــر( البحري ــداث و إدارة التغيي إح

ــل 2012م. ــى 12 أبري ــن 8 إل م
-  2004-2000: مشــارك فــي البرنامــج 
ــف  ــار – متح ــجيل اآلث ــي لتس الوطن

البحريــن الوطنــي.
المؤتمرات:

ــي  ــد ف ــار المنعق ــر اآلث ــر مؤتم -  حض
البحريــن 1986.

ــي  ــارك ف ــد المش ــاء الوف ــد أعض -  أح
لآلثــار  عشــر  الرابــع  المؤتمــر 
المنعقــد فــي إمــارة الشــارقة بدولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة– 1998م.

-  شــارك بورقــة عمــل عــن نتائــج 
التنقيــب بموقــع الجنبيــة -  مؤتمــر 

البحريــن  فــي  المنعقــد  اآلثــار  
.2007

-  المشــاركة فــي اجتمــاع وكالء اآلثار 
ــاون  ــس التع ــدول مجل ــف ب والمتاح
ــة  ــي  - مملك ــج العرب ــدول الخلي ل

ــن 2006. البحري
الــوكالء  اجتمــاع  حضــور     -
والمتاحــف  لآلثــار  المســاعدين 
بــدول المجلــس علــى هامــش انعقــاد 
المعــرض الــدوري الثانــي بالمملكــة 

الســعودية. العربيــة 
المشاركة في المعارض:

-   اإلعــداد والتحضيــر لمعــرض دلمون 
- البحريــن مــع الدكتــور بييــر 
ــندي –  ــد ألس ــتاذ خال ــارد واألس لمب
واحــد أعضــاء الفريــق المرافــق مــع 
المعــرض فــي محطاتــه األربــع فــي 
العواصــم األوربيــة ) فرنســا 99 ( 
)الدنمــرك 2000-99( )لنــدن2000( 

ــة2001(.  ــا االتحادي )ألماني
-   اشــرف علــى العديــد مــن المعــارض 
المحليــة الســنوية إلخــر المكتشــفات 
األثريــة  وأهمهــا معــرض زجاجيــات 
تايلــوس وتايلــوس علــى طريــق 
التجــارة الدوليــة - متحــف البحريــن 

ــي . الوطن
المنظــم  الفريــق  أعضــاء  أحــد     -
ــر  ــوز مص ــة - كن ــرض الفراعن لمع

البحريــن.  – القديمــة 
اإلعــداد  لجنــة  ضمــن  عمــل     -
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ــة  ــف قلع ــروض متح ــر لع والتحضي
لبحريــن. ا

عضــو رئيســي فــي اإلعــداد والتصميم     -
المشــترك  الــدوري  للمعــرض   -

ــاون.  ــس التع ــدول مجل ــار ل لآلث
20/11-( الفجيــرة  فــي  األول:   

. )2 0 / 1 2 / 2 0 0 6
العربيــة  المملكــة  فــي  الثانــي:   
ــى  ــمبر2008 إل ــعودية )20 ديس الس

ينايــر2009(.   20
ــو  ــر ) 2 ماي ــة قط ــي دول ــث: ف الثال  

.)2011 يوليــو   31
ــرض  ــداد مع ــي إع ــي ف ــو رئيس عض    -
ــو 2012.  ــن  ماي ــوس –  البحري تايل
فتــرة  عــن  متخصــص  معــرض 

تايلــوس.
-   أحــد أعضــاء فريــق العمــل الخــاص 
ــترك  ــل المش ــح العم ــة لوائ بمناقش
فــي مجــال اآلثــار والمتاحــف لــدول 
ــه  ــه ألعام ــاون – االمان ــس التع مجل

ــعودية(. ــة الس ــة العربي )المملك
إصدارات:

ــن  ــور أندرس ــع الدكت ــاركة م -  المش
زجاجيــات  كتــاب  إصــدار  علــى 

تايلــوس.
ــاب عــن مراحــل الدفــن  -   إصــدار كت
ــات  ــوس )تنقيب ــرة تايل ــالل فت ــي ت ف
بحرينيــة( بالتعــاون مــع د/ أندرســن 
مــن متحــف موســكارد بالدنمــرك 

ــراً 2009. ــدر مؤخ ص

ــب  ــال التنقي ــج أعم ــن نتائ ــر ع تقري    -
فــي تــل الشــاخورة A1  )كتــاب 

معــرض البحريــن – دلمــون(.
لمجلــة  الخــاص  العــدد  ســكرتير    -
دلمــون ) إصــدار خــاص بمناســبة 
ــى تأســيس  مــرور خمســون عامــاً عل
جمعيــة تاريــخ واثــأر البحريــن (.
تــل  عــن  موضــوع  فــي  شــارك    -
ــي  ــوس ف ــرة تايل ــاخورة A1ِِ فت الش
العــدد الخــاص الــذي صــدر بمناســبة 
ــى تأســيس  مــرور خمســون عامــاً عل

ــن. ــار البحري ــخ وأث ــة تاري جمعي
-  متابعــات فــي الصحــف المحليــة حــول 
ــرة  ــار - فت ــب عــن اآلث أعمــال التنقي

التنقيــب.
-  العمــل مــع الكثيــر مــن الباحثيــن 

والدارســين فــي مجــال اآلثــار.
-  عضــو مشــارك فــي )ورقــة عمــل حول  
مدافــن تايلــوس فــي البحريــن( قدمت 
ــور أندرســون مــن  ــل  الدكت مــن قب
متحــف موســكارد بالدنمــرك فــي 
ــدوة  ــون لن ــع والثالث ــى التاس الملتق
الدراســات العربيــة المنعقــد فــي 

ــدن 2005. لن
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المهندس / محمد بن يوسف العيدروس
-  الوظيفة:  مستشار آثار ومتاحف.

الوظيفيــة:  بكالوريــوس  الدرجــة    -
والتخطيــط. العمــارة 

-  الخبــرة:  الهيئة الســعودية للمواصفات 
والمقاييس.

-  شركة الرياض للتعمير.
-  الهيئــة العامــة للســياحة واآلثــار، 

قطــاع اآلثــار والمتاحــف.
-  خبــرة فــي قطــاع اآلثــار والمتاحــف 
ــار  ــياحة واآلث ــة للس ــة العام بالهيئ
شــاركت  ســنوات  ســبع  تمتــد 
ــة  ــوحات الميداني ــن المس ــد م بالعدي
الثقافــي  بالتــراث  يتعلــق  فيمــا 
خاصــة المواقــع األثريــة والتاريخيــة 
بالمملكــة وبالمؤتمــرات المتعلقــة 
بالتــراث الثقافــي ســواء المحليــة 

والدوليــة.
-  منسق إستراتيجية اآلثار والمتاحف.

-  إدارة مشاريع متاحف إقليمية.
ــر(  ــة )الحج ــع أثري ــاريع بمواق -  مش
ــي )مراكــز  ــراث عمران ــاريع ت ومش
المــدن التاريخيــة لشــمال البحــر 
التاريخيــة  والدرعيــة  األحمــر، 
ــة  ــر مدين ــا لتطوي ــة العلي ــع الهيئ م

الريــاض.
-  دورتيــن فــي تســجيل مواقــع التــراث 

الثقافــي - اليابــان.
-  متابعــة تســجيل موقعــي الدرعيــة 

والحجــر كموقــع 
تــراث  عالمــي.

العنوان:  المدينة: 
الرياض  

ص.ب: 66680  الرمز البريدي: 11586
الهاتف  014029500
الفاكس 014041391
الجوال  0505372605

البريد االلكتروني 
alaidaroos@scta.gov.sa 

 malaidaroos@gmail.com

د. محسن بن فرحان بن محمد القرني
ــر  ــة  المدي -  الوظيف
التنفيــذي لمركــز 
ــي  ــراث العمران الت

ــي. الوطن
ــة   ــة الوظيفي -  الدرج
س  يــو ر لو بكا

. ة ر عمــا
-  ماجستير تصميم عمراني.

التــراث  مجــال  فــي  الدكتــوراه    -
العمرانــي.

ــؤون  ــي وزارة الش ــل ف ــرة  العم -  الخب
البلديــة والقرويــة )تخطيــط المدن( 

لمــدة حوالــي 18 ســنة.
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مديــر إدارة التصميــم العمرانــي فــي     -
ــط المــدن. ــة تخطي وكال

مديــر عــام الدراســات واألبحــاث     -
المــدن. تخطيــط  بوكالــة 

مجــال  فــي  العمليــة  الممارســة    -
ومخططــات  التنميــة،  مخططــات 
التصميــم العمرانــي، ومجــال التــراث 

العمرانــي.
العنوان:  المدينة: الرياض   

ص.ب: 66680  الرمز البريدي: 11586
الهاتف  014029500 
 الفاكس014041391 
 الجوال  0504804114

karnim@scta.gov.sa  البريد االلكتروني
mk445566@yahoo.com

المهندس/عبــداهلل بــن محمــد بــن عثمــان 
الراشــد

الوظيفة:  أخصائي آثار ومتاحف   -
الدرجــة الوظيفيــة:  بكالوريــوس    -
ــوم  ــة وعل ــة – المعماري ــي الهندس ف

ــاء. البن
ــار  ــي قطــاع اآلث ــرة ف ــرة:  خب الخب    -

ــف بالهيئة  والمتاح
العامــة للســياحة 
تمتــد  واآلثــار 

ــنوات. ــع س تس
ــي  ــم ف ــو دائ عض    -
لجــان  كافــة 

ــقوط  ــة للس ــة اآليل ــي التراثي المبان
المملكــة. مناطــق  فــي 

تنميــة  مشــاريع  مــن  عــدد  إدارة     -
بالمملكــة. التراثيــة  القــرى 

ــر  ــروع تطوي ــي مش ــاركة ف -   المش
مراكــز المــدن التاريخيــة.

التقاريــر  مــن  الكثيــر  أعــداد     -
ــال  ــي مج ــة ف ــات المتنوع والدراس

العمرانــي. التــراث 
-  المشــاركة فــي إعــداد نــدوة التــراث 
العمرانــي الوطنــي وتصمــي المعرض 

المصاحــب لــه.
العنوان:  المدينة: الرياض  ص.ب: 66680  

الرمز البريدي: 11586
الهاتف 014029500 

 الفاكس 014041391 
 الجوال 0505243672

rasheda@scta.gov.sa البريد االلكتروني
 alrasheda@gmail.com

 
 المهندس/عائض بن علي أبودرمان

الوظيفة: أخصائي آثار ومتاحف    -
الوظيفيــة: حاصــل علــى  الدرجــة   -
ــة  ــي هندس ــوس ف ــة البكالوري درج
العمرانــي/  والتصميــم  التخطيــط 
التخصــص تصميــم عمرانــي مــن 
جامعــة الملــك ســعود – كليــة 
1421هـــ ــام  ع ــط  والتخطي ــارة  العم
التفــوق  جائــزة  علــى  حاصــل     -
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ــعودية  ــة الس ــن الجمعي ــي م العمران
لعلــوم العمــران عــام 1421هـــ

-   الخبــرة:  عمــل أثنــاء الدراســة 
الجامعيــة فــي المديريــة العامــة 
والقرويــة  البلديــة  للشــؤون 

ــير -  ــة عس بمنطق
التخطيــط  قســم 

العمرانــي.
عمــل مــن )-1421    -
1422هـــ( بــوزارة 
)وزارة  النقــل 
المواصــالت ســابقاً.

األعمــال  فــي  كمستشــار  عمــل     -
الغانــم  بمكتــب  التخطيطيــة 

الهندســية. لالستشــارات 
1422هـــ وحتــى اآلن  عمــل مــن     -
ــار  ــياحة واآلث ــة للس ــة العام بالهيئ
ــف  ــار والمتاح ــاع اآلث ــن قط - ضم

بمســار التــراث العمرانــي.
شــارك فــي تنظيــم وحضــور العديــد     -
العمــل  وورش  المؤتمــرات  مــن 
العالميــة والمحليــة وخاصــة فــي 

مجــال التــراث العمرانــي.

العنوان:  
المدينة: الرياض ص.ب: 66680 الرمز 

البريدي: 11586
الهاتف 014029500 - الفاكس 

014041391 - الجوال 

0505266642
abudarmana@ البريد االلكتروني

scta.gov.sa - darman@
 hotmail.com

ــد آل  ــن محم ــلطان ب س
ــيد ــر الرش جب

الوظيفــة: باحــث    -
ومتاحــف آثــار 

ــة:  ــة الوظيفي - الدرج
ــار  ــوس آث بكالوري
ــار  ــف – آث ومتاح

ــة قديم
ــي  ــرة ف ــنوات خب ــع س ــرة: تس الخب   -
ــة  ــف بالهيئ ــار والمتاح ــاع اآلث قط

العامــة للســياحة واآلثــار.
-  شــاركت فــي العديد من المســوحات 
الميدانيــة لجمــع المعلومــات الخاصة 
بالمواقــع األثريــة والتــراث الثقافــي 

والمؤتمــرات المتعلقــة بهــا.
المشــاركة فــي إعــداد التقاريــر    -
ــة  ــتراتيجيات المتعلق ــة االس ومراجع
والثقافــي  األثــري  بالتــراث 

لســياحي. وا
-  القيــام بالمشــاركة بإخــراج تقريــر 
برنامــج اســتطالع الخبــرات العالميــة 

المميــزة.
-  عضــو فــي فريق إعــداد إســتراتيجية 

ــار والمتاحــف. تطويــر قطــاع اآلث
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اإلســتراتيجية  فريــق  فــي  عضــو   -
الوطنيــة لتنميــة الحــرف والصناعات 
التنفيذيــة  والخطــة  اليدويــة 

الخمســية.
المشــاركة فــي تنظيــم المؤتمــر    -
الدولــي للســياحة والحــرف اليدويــة، 

ــرف. ــع الح ــرض روائ ومع
عضــو فــي إعــداد دليــل ترميــم    -
والحجريــة. الطينيــة  المبانــي 

عضــو فــي فريــق إعــداد خطــة    -
تنفيذيــة خمســية للمتحــف الوطنــي.

العنوان: 
المدينة: الرياض ص.ب: 240685 

الرمز البريدي: 11322
الهاتف 014029500 
 الفاكس 014041391
الجوال 0505460333 

Rasheed@scta.gov.sa البريد االلكتروني
Alrasheed_s@hotmail.com

سعد بن محمد سعد الزمامي
باحــث  الوظيفــة:    -

آثــار مســاعد
-  الدرجــة الوظيفيــة: 
ــار  ــوس آث بكالوري
آثــار  تخصــص 

ــة قديم
خمــس  الخبــرة:    -

ســنوات

العنوان: المدينة: الرياض  ص.ب: 81  
الرمز البريدي: 11972
الهاتف 018808329

الفاكس 018808832 
 الجوال 0505224253

 saadz@scta.gov.sa البريد االلكتروني

المهندس/ بندر  بن محمد علي الملق
-  الوظيفــة: أخصائــي 

آثــار ومتاحــف
-  الدرجــة الوظيفيــة: 
س  يــو ر لو بكا
ــة  ــة معماري هندس
– تخصــص عمــارة 

وعلــوم بنــاء
العمــارة  -  الخبــرة: خريــج كليــة 
والتخطيــط/ جامعــة الملــك ســعود 

بالريــاض عــام 1997.
ــياحة  ــة للس ــة العام ــي الهيئ ــل ف عم   -
واآلثــار كمديــر للمشــاريع فــي 
ــة  ــرى التراثي ــج الق ــيس برنام تأس

منــذ عــام 2004.
ــا:  ــاريع أهمه ــدة مش ــي ع ــاهم ف س   -
إعــادة بنــاء وترميــم المعالــم األثرية 
فــي بلــدة الغــاط التراثيــة كمســجد 
ــم  ــري، والســوق القدي العوشــزة األث
وقصــر  التراثيــة،  الغــاط  ببلــدة 

ــاط. ــم بالغ ــارة القدي اإلم
ســاهم فــي إعــداد إســتراتيجية قطــاع    -
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اآلثار والمتاحف. 
ســاهم فــي أعمــال تجديــد العــروض    -
المصمــك  بقصــر  المتحفيــة 

بالريــاض.
العنوان: مدينة: الرياض - ص.ب: 86202 - 

الرياض 11622
الهاتف 018808630 

 الفاكس 014041391 
 الجوال 0563991349

MalaqB@scta.gov.sa البريد االلكتروني
 

ــداهلل  ــن عب ــد عبدالرحم ــدس/ محم المهن
ــيف ــن س ب

-  الوظيفة: مهندس معماري مساعد
بكالوريــوس  الوظيفيــة:  الدرجــة    -
هندســة معماريــة - علــوم بنــاء

ــة  ــة مدين ــي أمان ــنتين ف ــرة: س -  الخب
ــة. ــؤون الفني ــي الش ــاض ف الري

-  أعمــل بقطــاع اآلثــار والمتاحــف 
ــار  ــياحة واآلث ــة للس ــة العام بالهيئ

ــاًَ. حالي

العنوان: 
المدينة: الرياض ص.ب: 66680  

 الرمز البريدي: 11586
الهاتف 014029500

الفاكس 014041391
الجوال 0504102280

Binsaif@scta.gov.s البريــد االلكترونــي

ــن  ــد ب ــدس / أحم المهن
ــي ــي المعيل معيل

ــدس  ــة: مهن -  الوظيف
ــاري معم

-  الدرجــة الوظيفيــة: 
س  يــو ر لو بكا

وعلــوم  عمــارة 
ســعود  الملــك  جامعــة   - بنــاء 

. 2م 0 0 1 ض يــا لر با
ــن  ــار م ــل بمجــال اآلث ــرة: العم -  الخب
المشــاريع  بــإدارة  2002م  عــام 
ــال التوثيق  ــة متخصص)بأعم والصيان
والتســجيل، وأعمــال الترميــم وإعادة 
ــع( ــق وإدارة المواق ــل، وتوقي التأهي

العنوان: المدينة: الرياض  ص.ب: 
270016 الرمز البريدي: 11352

الهاتف 014701466
الفاكس 014504610
الجوال 0505467664

 almeile@hotmail.com البريد االلكتروني
 

موسى بن عايض بن محمد القرني
-  الوظيفة: باحث آثار ومتاحف أول

-  الدرجــة الوظيفيــة: 
ــار  ــوس آث بكالوري
ــار  ــف – آث ومتاح

ــة قديم
-  الخبــرة: خبــرة مــن 
فــي   2001 عــام 
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ــة  ــف بالهيئ ــار والمتاح ــاع اآلث قط
ــى اآلن. ــار حت ــياحة واآلث ــة للس العام
ــار  ــرض آث ــتي لمع ــم اللوجس الدع    -
 Roads of( ــر العصــور المملكــة عب
ــا  ــي أوروب ــل - ف Arabia( - المتنق

ــة. ــدن األمريكي والم
ــرض  ــم مع ــق تنظي ــي فري ــو ف عض    -
ــب االســالم )معــرض  ــى قل ــة إل رحل
 - البريطانــي  بالمتحــف  الحــج(  

ــدن. لن
ــرض  ــم مع ــق تنظي ــي فري ــو ف عض    -
بالمتحــف  )الفروســية(  الخيــل 

لنــدن.  – البريطانــي 
عضــو فــي فريــق مبــادرة البعــد     -
العربيــة  بالمملكــة  الحضــاري 

لســعودية. ا
األســس  وضــع  فــي  المشــاركة    -
اإلقليميــة  للمتاحــف  المرجعيــة 

الســعودية. العربيــة  بالمملكــة 
العمــل  ورشــة  فــي  المشــاركة    -
الخاصــة ببنــاء القــدرات فــي مجــال 

الســياحي. التخطيــط 
المســح  فــرق  فــي  المشــاركة    -

األثــري. والتنقيــب 
المشــاركة فــي فريــق تنظيــم جائزة     -
ســوق عــكاظ لالبتــكار واإلبــداع فــي 

الحــرف والصناعــات اليدويــة.
-  المشــاركة فــي تنظيــم المؤتمــر 
الدولــي األول للتــراث العمرانــي فــي 

ــالمية. ــدول االس ال
كتــاب  إعــداد  فــي  المشــاركة     -
فــي  التاريخيــة  المــدن  مراكــز 

الســعودية. العربيــة  المملكــة 
كتــاب  إعــداد  فــي  المشــاركة     -
تأهيــل  وإعــادة  تطويــر  برنامــج 
المملكــة  فــي  الشــعبية  األســواق 

الســعودية. العربيــة 
المشــاركة فــي إعــداد كتــاب لمــاذا     -
االهتمــام بالتــراث العمرانــي، مبــادرة 
الهيئــة العامــة للســياحة واآلثــار 

ــي. ــراث العمران ــاه الت تج
كتــاب  إعــداد  فــي  المشــاركة     -
ــوع  ــعودي تن ــي الس ــراث العمران الت

فــي إطــار الوحــدة.
-   المشــاركة فــي المســوحات وجمــع 
ــة  ــع األثري ــن المواق ــات ع المعلوم
الثقافــي،  والتــراث  والتاريخيــة 
ــة  ــة األنظم ــي دراس ــاركة ف والمش
علــى  المحافظــة  فــي  والقواعــد 
مواقــع التــراث الثقافــي وعرضــه 

ــياحية. ــر س ــة نظ ــن وجه م
خطــط  إعــداد  فــي  المشــاركة    -
ــال  ــن الع ــكل م ــياحية ل ــة الس التنمي
والوجــه والدرعيــة وســوق القيصرية 

واســتراحة األحســاء والعقيــر.
المشــاركة فــي إعــداد التقاريــر     -
ــة  ــتراتيجيات المتعلق ــة االس ومراجع
والثقافــي  األثــري  بالتــراث 
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لســياحي. وا
القيــام بالمشــاركة بإخــراج تقريــر     -
برنامــج اســتطالع الخبــرات العالميــة 

المميــزة.
عضــو فــي إعــداد االســتراتيجيات     -
بالتــراث  المرتبطــة  والتقاريــر 

بالمملكــة. والســياحي  الثقافــي 
عضــو فــي لجنــة آليــة التنســيق بيــن     -
ــات  ــياحة والجه ــة للس ــة العام الهيئ
ــع  ــى المواق ــة عل ــرى للمحافظ األخ
والتــراث  والتاريخيــة  األثريــة 

ــي. الثقاف
مــن  عــدد  تنظيــم  فــي  عضــو     -
واألثريــة  الســياحية  المعــارض 

بالمملكــة. الثقافــي  والتــراث 
-  عضــو فــي إعــداد دليــل ترميــم 

والحجريــة. الطينيــة  المبانــي 
عضــو فــي فريــق إعــداد إســتراتيجية     -

تطويــر قطــاع اآلثــار والمتاحــف.
منســق قســم قطــاع اآلثــار والمتاحف     -
بموقــع الهيئــة العامــة للســياحة 

ــت. ــى االنترن ــار عل واآلث
العنوان: المدينة: الرياض  ص.ب: 66680 

الرمز البريدي: 11586
الهاتف 014029500

الفاكس 014041391
الجوال 0566617466/0506617466

Garnima@scta.gov.sa البريد االلكتروني
 Algarni@hotmail.com

مرضي بن سعد الخمعلي
مديــر  الوظيفــة:    -
نائــب  مكتــب 
الهيئــة  رئيــس 
ــار والمتاحــف لآلث
جــة  ر لد ا -

الوظيفية 
ــاركة  ــنوات بالمش ــع س ــرة: تس -  الخب
لمواقــع  الميدانيــة  األعمــال  فــي 
والمهرجانــات  الثقافــي  التــراث 

الثقافيــة.

العنوان: المدينة: الرياض ص.ب: 66680 
 الرمز البريدي: 11586

الهاتف: 
الفاكس:
الجوال:

Khamalym@scta.gov.sa :البريد االلكتروني
 alkhmaly@hotmail.com

 
عبداهلل ناصر بن زيدان

- الوظيفة: أخصائي آثار ومتاحف
ــي  ــوس ف ــة: بكالوري - الدرجــة الوظيفي

ــة ــة العربي الثقاف
خبــرة  الخبــرة:   -
ــار  ــي قطــاع اآلث ف
ــف بالهيئة  والمتاح
العامــة للســياحة 
تمتــد  واآلثــار 
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ثمــان ســنوات شــاركت بالعديــد 
مــن المســوحات الميدانيــة فيمــا 
ــة  ــي بالمملك ــراث الثقاف ــق بالت يتعل
بالتــراث  المتعلقــة  وبالمؤتمــرات 
الثقافــي ســواء المحليــة أو الدوليــة، 
نعمــل علــى حصــر المواقــع األثريــة 
وحمايتهــا مــن التعديــات الصناعية أو 

تعديــات األفــراد
والمعاييــر  المقاييــس  وضــع    -
الخاصــة  اإلرشــادية  والضوابــط 
الثقافيــة واألنشــطة  بالمشــاريع 
تحليــل البيانــات المتوفــرة وصياغــة    -
المعلومــات فــي قوائــم توثيقيــة فــي 

ــة. قاعــدة معلومــات بالهيئ
العمــل مــع االستشــاري األجنبــي    -
الخاصــة  التقاريــر  ومراجعــة 

ع. لقطــا با
المشــاركة فــي جمــع وتصنيــف    -
والمكتبيــة. الميدانيــة  المعلومــات 

- العالقات الدولية بالقطاع.

العنوان:
 المدينة: الرياض ص.ب: 66680 

الرمز البريدي: 11586
الهاتف  018808823/014029500
الفاكس 018808640/014041391

الجوال 0505292299
abdulaziza@scta.gov. البريد االلكتروني

 sa

ثامــر بــن عــوض ســعد 
المالكــي

باحــث  الوظيفــة:    -
آثــار ومتاحــف

-  الدرجــة الوظيفيــة: 
ــار  ــوس آث بكالوري

إســالمية
الخبــرة: المشــاركة فــي المســوحات     -

والحفريــات األثريــة.
تسجيل المواقع األثرية.   -

مرافقــة البعثــات األجنبيــة فــي العال،    -
وتيمــاء، فرســان، جــازان، الجــوف.

ــوث  ــداد البح ــر وإع ــة التقاري كتاب   -
العلميــة.

عضو في جمعيات أثرية.   -
العنوان: المدينة: الرياض 

 ص.ب: 151359 الرمز البريدي: 11765
الهاتف 014029500/1547

الفاكس 014041391
الجوال 0554447659

Almalki@scta.gov.sa البريد االلكتروني
 Gotolive@gmail.com

 
عبــداهلل  بــن  جريــد 

الجريــد جريــد 
رســام  الوظيفــة:    -

ي ر معمــا
ــة:  ــة الوظيفي - الدرج
المعهــد  دبلــوم 
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الثانوي للمراقبين الفنيين
الخبــرة: )الخبــرة 21 ســنة فــي    -

والمتاحــف. اآلثــار  مجــال 
المســوحات  فــي  المشــاركة   - 
رســم  فــي  األثريــة  والحفريــات 

الفخــار. ورســم  المخططــات 
تصاميــم  عمــل  فــي  المشــاركة    -
العــرض المتحفــي  لبعــض القصــور 

التاريخيــة فــي المملكــة.
تصاميــم  عمــل  فــي  المشــاركة    -
العــرض المتحفــي لبعــض المعــارض 

المؤقتــة. 
العنوان: 

المدينة: الرياض ص.ب: 382120 
الرمز البريدي: 11345
الهاتف 014029500

الفاكس 014041391
الجوال 0505400331

Jarydj@scta.gov.sa البريد االلكتروني
 Jaj1412@hotmail.com

د. خالد بن محمد عباس أسكوبي
مركــز  عــام  مديــر  الوظيفــة:    -

األبحــاث
-  الدرجة الوظيفية 

ــوراة دكت
تأليــف  الخبــرة:    -
مــن  مجموعــة 
ــك  ــب وكذل الكت

نشــر بحــوث علميــة تخصصيــة فــي 
فــي  والمشــاركة  اآلثــار  مجــال 
المســح والتنفيــب، إلقــاء محاضــرات 
عــن اآلثــار داخــل المملكــة وخارجهــا

العنوان: المدينة: الرياض ص.ب: 3734 
الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500 

 الفاكس 014041391 
 الجوال 0551717776

Eskoubik@scta.gov.sa البريد االلكتروني
 Eskoubi@hotmail.com

حســان  بــن  خالــد   
الحايطــي محمــد 

الوظيفــة: باحــث    -
آثــار ومتاحــف اول
الدرجــة الوظيفــي:    -
فــي  ماجســتير 
القديمــة  اآلثــار 

ــة  ــار- جامع ــياحة واآلث ــة الس كلي
ســعود. الملــك 

الخبــرة: - المشــاركة فــي عــدد مــن    -
ــري. ــب األث ــج المســح والتنقي برام

المشــاركة فــي مشــروع إصــدار    -
العربيــة  المملكــة  آثــار  سلســلة 

2003م. الســعودية 
الســعودية  البعثــة  فــي  عضــو    -
الفرنســية بمدائــن صالــح )2004، 
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2005،2011م(.
الســعودية  البعثــة  فــي  عضــو    -
ــرش  ــع ج ــب بموق ــة للتنقي األمريكي
 ،2008( عســير  بمنطقــة  األثــري 

. 2009م(
ــن  ــل ع ــة عم ــي ورش ــاركة ف المش   -
أعمــال التنقيــب األثــري بموقــع 
برنســتون  فــي  األثــري   جــرش 
الواليــات   - نيوجرســي  بواليــة 

2009م. األمريكيــة  المتحــدة 
العنوان:

 المدينة: الرياض ص.ب: 3734 الرمز 
البريدي: 11481

الهاتف  014029500 
 الفاكس 014041391  
  الجوال 0533478371

 Haitik@scta.gov.sa البريد االلكتروني
 

عامــر بــن أحمــد شــمس 
ين لد ا

الوظيفــة: مهنــدس    -
ــاعد ــاري مس معم

ــة:  ــة الوظيفي - الدرج
س  يــو ر لو بكا
وعلــوم  عمــارة 

ء بنــا
الخبــرة: خبــرة ســنتين فــي القطــاع    -

ــاوالت(. ــاص )مق الخ
ــة  ــة مدين ــي أمان ــنتين ف ــرة س خب    -

الريــاض – بلديــة العليا والســليمانية 
رئيــس قســم رخــص البناء.

ــذ  ــم وتنفي ــة تصمي ــة ومتابع مراجع    -
اإلقليميــة  المتاحــف  مخططــات 

بالمملكــة.
ــم ودراســة  ــة تصمي ــة ومتابع مراجع    -
ــة  ــدن التاريخي ــل الم ــر وتأهي تطوي

ــر. ــر األحم ــمال البح لش
العنوان:

 المدينة: الرياض ص.ب: 66680  
 الرمز البريدي: 11586
الهاتف 014029500  
  الفاكس 014041391
الجوال 0564111110

Shamsaldeen@scta. البريد االلكتروني
 gov.sa

خالد بن محمد مبارك 
الزهراني

باحــث  الوظيفــة:    -
آثــار ومتاحــف

-  الدرجــة الوظيفيــة: 
س  يــو ر لو بكا

يــخ ر تا
ــال  ــي مج ــنوات ف ــع س ــرة: تس الخب    -

ــف ــار والمتاح اآلث
المســح  أعمــال  فــي  المشــاركة    -

األثــري. والتنقيــب 
ــز  ــداد والتجهي ــي اع ــاركة ف المش    -
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المعارض الداخلية.
ــز  ــداد والتجهي ــي اع ــاركة ف المش    -

الخارجيــة. المعــارض 
ســيناريو  اعــداد  لجنــة  عضــو     -
العــروض المتحفيــة لبعــض المتــاح.
المتاحــف  عــن  تقاريــر  اعــداد    -

. صــة لخا ا و مية لحكو ا
-  المشــاركة فــي بعض اللجــان الداخلية     

ــار والمتاحف. بقطاع اآلث

العنوان: المدينة: الرياض ص.ب: 3734 
الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500 

 الفاكس 014041391 
 الجوال 0504505159

zahranik@scta.gov.sa البريد االلكتروني
 Kmmz_b@hotmail.com

 
ــان  ــفر درع ــان مس  درع

ــي القحطان
الوظيفــة: باحــث   -
ومتاحــف آثــار 

ــة الوظيفية:  الدرج  -
بكالوريــوس 

تســع  الخبــرة:   -
ســنوات فــي مجــال اآلثــار والمتاحف
العنوان: المدينة: الرياض ص.ب: 19821 

الرمز البريدي: 11445
الهاتف 014029500/1406 

 الفاكس 014041391
الجوال 0559977994

 QahtaniD@scta.gov.sa البريد االلكتروني
 Asab77@hotmail.com

ــن  ــد ب ــدس / محم المهن
ــن ــز الرس عبدالعزي

الوظيفــة: مهنــدس     -
ــاري معم

-  الدرجــة الوظيفيــة: 
س  يــو ر لو بكا
ــط ــارة وتخطي عم

متابعــة  ســنوات  عشــر  الخبــرة:     -
اإلشــراف والتنفيــذ عــن الترميــم 
األثريــة  والمواقــع  المبانــي  فــي 

والتاريخيــة.
رئيــس قســم الترميــم والصيانــة     -

والمتاحــف. اآلثــار  بقطــاع 
العنوان:  المدينة: الرياض ص.ب: 3734  

الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500 
 الفاكس 014041391
الجوال 0564976000

 Rassanm@scta.gov.sa البريد االلكتروني
 

سالم بن هذال سالم القحطاني
الوظيفة: باحث آثار    -

ــي  ــتير ف ــة: ماجس ــة الوظيفي الدرج    -
ــك  ــة المل ــة – جامع ــار القديم اآلث
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سعود 1426هـ
الخبــرة: المشــاركة فــي المســوحات     -

ــة. األثريــة والتاريخي
بالبعثــة  عضــو    -
الفرنســية لمســح 
نجــران. منطقــة 
ــد من  عضــو بالعدي   -
الدوريــات العلميــة 
فــي  والميدانيــة 
العمــل  مجــال 

وغيــره.
العنوان: المدينة: الرياض ص.ب: 3734  

الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500/1504

الفاكس 014041391
الجوال 0504640034

SalemQ@scta.gov.sa البريد االلكتروني

د. ســعيد بــن دبيــس 
لعتيبــي ا

ــة: أخصائي  الوظيف    -
آثــار ومتاحــف

ــة الوظيفية:  الدرج    -
فــي  دكتــوراة 

اآلثــار فلســفة 
الخبــرة: باحــث آثــار بقطــاع اآلثــار     -

والمتاحــف.
والعالقــات  المنظمــات  مديــر    -
الخارجيــة بقطــاع اآلثــار والمتاحف.

ــال  ــن األعم ــدد م ــي ع ــاركة ف المش    -
ــار. ــال اآلث ــي مج ــة ف الميداني

ــن قطــاع  ــاً ع ــة مندوب ــل المملك -  تمثي
ــن  ــدد م ــي ع ــف ف ــار والمتاح اآلث

ــة. ــاءات الدولي اللق
العنوان المدينة: الرياض ص.ب: 3734 

الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500/1512 

 الفاكس 014041391
الجوال  0504454809 

otibis@scta.gov.sa البريد االلكتروني 
Saeed301@hotmail.com

 
سعيد بن سعد القحطاني

باحــث  الوظيفــة:    -
ــار آث

ــة:  ــة الوظيفي -الدرج
فــي  ماجســتير 
ــة  ــخ - جامع التاري

ســعود. الملــك 
-   الخبــرة: المشــاركة في المســوحات 

ــات األثريــة. والتنقيب
البحــوث  إعــداد  فــي  المشــاركة    -

لعلميــة. ا
اإلشــراف علــى المطبوعــات األثريــة     -

ــدة. ــدارات الجدي واإلص
-  عضو الجمعية التاريخية السعودية.

واآلثــار  التاريــخ  جمعيــة  عضــو    -
. لخليجــي ا
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العنوان: المدينة: الرياض ص.ب: 3734 
الرمز البريدي: 11481

الهاتف 014029500/1456 
 الفاكس 014041391 
 الجوال 0542000055

AlqahtaniS@scta.gov.sa البريد االلكتروني
 Qahtani44@gmail.com

ــن  ــعد ب ــن س ــيف ب  س
القحطانــي ســيف 

باحــث  الوظيفــة:    -
ــار آث

ــة الوظيفية:  الدرج    -
ــار  ــوس آث بكالوري
ر  ثــا آ - حف متا و

قديمــة
الخبــرة: 18 ســنة فــي مجــال اآلثــار     -

والمتاحــف
 العنوان: المدينة: الرياض ص.ب: 85465 

الرمز البريدي: 11691
الهاتف 014029500

الفاكس 014041391 
 الجوال 0504434357

 AlqahtaniSa@scta.gov.sa البريد االلكتروني
 

صالح بن عبداهلل بن محمد العبيد
الوظيفة: مستشار آثار ومتاحف    -

بكالوريــوس  الوظيفيــة:  الدرجــة     -
آثــار إســالمية

الخبــرة: ثالثــون     -
ــال  ــي مج ــنه ف س
ــف ــار والمتاح اآلث

العنوان: 
المدينة: الرياض 
ص.ب: 150752

 الرمز البريدي: 15757
الهاتف 014029500

الفاكس 014041391 
 الجوال 0554494291

 Obaids@scta.gov.sa البريد االلكتروني
 

مضيــف  اهلل  ضيــف 
لطلحــي ا

مديــر  الوظيفــة:    -
مركــز  عــام 
ــة  ــاث األثري األبح

. بقا ســا
دكتــوراة،  الوظيفيــة:  الدرجــة     -
ــا. ــون ببريطاني ــاوث هايت ــة س جامع

الخبرة: 25 سنة في مجال اآلثار.    -
 - الجــوف  منطقــة  آثــار  كتــاب     -

مشــارك. مؤلــف 
الحــدود  منطقــة  آثــار  كتــاب   -
مشــارك. مؤلــف   – الشــمالية 

نشــر العديــد مــن المقــاالت العلميــة     -
ــرات. ــرات والمحاض والمؤتم

العنوان: المدينة: الرياض ص.ب: 3734 
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الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014023704

الفاكس 014041391
Dat19@ الجوال - البريد االلكتروني

 hotmail.com
 

ــن  ــد ب ــن حم ــر ب عام
الثميــري صالــح 

الوظيفــة: باحــث     -
ــار آث

ــة الوظيفية:  الدرج    -
ــار  ــوس آث بكالوري

إســالمية
الخبــرة: المشــاركة فــي العديــد     -
مــن األعمــال األثريــة داخــل المملكــة 

ــري ــح األث ــال المس وأعم

العنوان: المدينة: الرياض 
ص.ب: 3734 الرمز البريدي: 11481

الهاتف 014029500/1512 
 الفاكس 014041391
الجوال 0503447042

 Am.hth@hotmail.com البريد االلكتروني
 

عبدالرحمن بن عبدالعزيز المنصور
الوظيفــة: مستشــار نائــب رئيــس     -

الهيئــة لآلثــار والمتاحــف
بكالوريــوس  الوظيفيــة:  الدرجــة     -

آثــار ومتاحــف

-  الخبرة: 25 سنة عمل في المتاحف
العنوان المدينة: الرياض 

ص.ب: 32157 
الرمز البريدي: 11428
الهاتف 014029500

الفاكس 014041391
الجوال 057815385
البريد االلكتروني 

 Abobyan@yahoo.com
 

عبدالعزيز بن عبداهلل بن حمد السلمان
الوظيفة: باحث آثار ومتاحف    -

بكالوريــوس  الوظيفيــة:  الدرجــة     -
قديمــة ومتاحف-آثــار  آثــار 

الخبرة     -
شــاركت فــي العديــد من المســوحات    -

والتنقيبــات االثريــه 
مســتوى  علــى 
المملكــه  مناطــق 
العربيــه الســعوديه 
مدينــه  فــي 
الريــاض وقريــه 

وتيمــاء. الفــاو 
مــن  وعــدد     -

المســوحات االثريــه فــي منطقــه 
الغــاط. ومنطقــه  الدواســر  وادي 
مــن  عــدد  تنظيــم  فــي  عضــو    -
واالثريــه  الســياحيه  المعــارض 
والتراثيــه فــي المملكــه العربيــه 
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السعوديه
كتابه التقارير والبحوث العلميه.   -

المشــاركه فــي اعــداد ســيناريوهات     -
ــه  ــه فــي المملك المتاحــف االقليمي

ــعوديه. ــه الس العربي
المتاحــف  تقييــم  لجــان  عضــو     -
العربيــه  المملكــه  فــي  الخاصــه 

. يه لســعود ا
العمل في اداره الثراث الشعبي.    -

العنوان: المدينة: الرياض 
ص.ب: 361756 

الرمز البريدي: 11313
الهاتف 014029500

الفاكس 014041391
الجوال 0554488120

A.ALSALMAN@ البريد االلكتروني
 windowslive.com

ــن  ــعود ب ــن س ــد ب محم
ــود ــداح الحم صن

ــة: أخصائي  الوظيف   -
ــف ــار ومتاح آث

ــة الوظيفية:  الدرج   -
ــار  ــوس آث بكالوري
ومتاحــف – آثــار 

ــالمية إس
الخبرة: 19 سنة   -

 العنوان: المدينة: الرياض ص.ب: 3734 

الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500 
 الفاكس 014041391
الجوال 0555268087 

 Gdym1421@hotmail.com البريد االلكتروني
 

د.عوض بن علي بن 
أحمد السبالي الزهراني

الوظيفــة: مديــر     -
عــام المتاحــف 

-  الدرجــة الوظيفيــة: 
فــي  دكتــوراة 

اآلثــار
الخبرة: 28 سنة    -

العنوان: المدينة : الرياض ص.ب: 3734
الرمز البريدي: -11481 الهاتف 

014121123
الفاكس 014041391 - الجوال 

0505224102
 ALSABALI@yahoo.com البريد االلكتروني

 
محمد بن عبداهلل بن سعد القرني

-  الوظيفة: أخصائي آثار ومتاحف
-  الدرجــة الوظيفيــة: 
ــار  ــوس آث بكالوري
ــار  ــف – آث ومتاح

ــة قديم
-  الخبرة: 12 سنة

العنوان: المدينة : 
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الرياض ص.ب: 361383 الرمز البريدي: 
 11331

 الهاتف 014029500 
 الفاكس 014041391

الجوال 0503466312/0567755693
Alkarni_mohammed@ البريد االلكتروني

 yahoo.com

نايف بن علي بن محمد القنور
الوظيفة: باحث آثار ومتاحف    -

ماجســتير  الوظيفيــة:  الدرجــة   -
قســم   - والمتاحــف  اآلثــار  فــي 
واآلثــار  الســياحة  بكليــة  اآلثــار 
الملــك    ســعود عــام  بجامعــة 

2008م. 1429هـــ/
مديــراً  الباحــث  عمــل  الخبــرة:     -

اآلثــار. لحمايــة 
يعمــل حاليــاً مديــراً الســتعادة اآلثــار     -

الوطنيــة.
حصــل الباحــث علــى جوائــز محليــة     -

ودوليــة منهــا:
ــد  ــن عب ــلمان ب ــر س ــزة األمي جائ    -
ــرة  ــخ الجزي ــات تاري ــز لدراس العزي

فــي  العربيــة 
األولــى. دورتهــا 
ومنحــة  جائــزة     -
للعــام  اليونســكو 
عــن  2006م 
وتوثيــق  دراســة 

بمنطقــة  الصخريــة  الرســوم 
مــي. د ا لدو ا

ــن  ــد م ــي العدي ــث ف ــارك الباح ش    -
األعمــال األثريــة داخــل المملكــة 
ضمــن وفــود علميــة متخصصــة 
محليــة وأجنبيــة ومثــل المملكــة في 
ــة  ــاءات وورش عمــل خارجي عــدة لق
وشــارك فــي بعــض اللجــان المحليــة 
عضــواً وبعضهــا ممثــاًل عــن إدارة 

ــة. ــات الخارجي ــات والعالق المنظم

العنوان:  
المدينة : الرياض ص.ب: 3734

 الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500 

 الفاكس 014041391 
 الجوال 0504894345

 Nayef_A95@hotmail.com البريد االلكتروني
 

فهد سليمان المزيني
-  الوظيفة:  مستشار أثار ومتاحف
-  الدرجة الوظيفية:  بكالوريوس

-  الخبرة:  25 سنة
العنوان: 

المدينة : الرياض 
ص.ب: 3734

الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500

الفاكس 014041391
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الجوال 0555267355
Muzainif@scta.gov.sa البريد االلكتروني

عبــداهلل علــي عبــادي 
الزهرانــي

الوظيفــة: باحــث     -
آثــار ومتاحــف اول
ــة الوظيفية:  الدرج    -
فــي  ماجســتير 
ــالمية  ــار اإلس اآلث

ــعود 1425هـــ ــك س ــة المل - جامع
بوشــر  موقــع  حفريــة  الخبــرة:    -
بســلطنة عمــان مــع دول مجلــس 

الخليجــي. التعــاون 
الفريــق الســعودي البريطانــي لمســح   -

جــزر فرســان 1426هـ/1429هـــ.
بقطــاع  العلمــي  التعــاون  مديــر     -

اآلثــار.
العنوان:

 المدينة : الرياض ص.ب: 10845 
الرمز البريدي: 11443
الهاتف 014029500 

 الفاكس 014041391 
 الجوال 0555294298

  Abdullahalz@gmail.com البريد االلكتروني
 

عبدالعزيــز بــن إبراهيــم بــن عبــداهلل 
ــل الداي

الوظيفة: باحث آثار ومتاحف    -

بكالوريــوس  الوظيفيــة:  الدرجــة     -
آثــار إســالمية - جامعــة الملــك 

ــعود س
الخبــرة: التحــق بمجــال اآلثــار فــي     -

عــام 1422هـــ/2001م.
اإلشــراف علــى إجــراءات البعثــات     -

العلميــة األجنبيــة.
مقــرر باللجنــة العلميــة بقطــاع     -

والمتاحــف. اآلثــار 
ــعودية  ــة الس ــع البعث ــاركة م المش    -
ــي  ــب ف ــية للتنقي ــة الفرنس اإليطالي
مواقــع محافظــة دومــة الجنــدل 

ــم. ــدة مواس ــوف لع ــة الج بمنطق
قلعــة  حفريــة  فــي  المشــاركة    -
البحريــن مــع وفــد مجلــس التعــاون 

2011م لعــام  الخليجــي 
ــعودي  ــق الس ــع الفري ــاركة م المش    -

ــدة. ــع البلي ــي موق ــب ف للتنقي
ــعودية  ــة الس ــع البعث ــاركة م المش    -
األلمانيــة للتنقيــب فــي موقــع قريــة 
األثــري، تيمــاء بمنطقــة تبــوك لعــدة 

مواســم.
البحــوث  إعــداد  فــي  المشــاركة     -

لعلميــة. ا
العنوان: المدينة: 

الرياض
 ص.ب: 090441 الرمز 

البريدي: 11613
الهاتف 014029500 
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 الفاكس 014041391
الجوال 0554189918

 Addayel@hotmail.com البريد االلكتروني
 

خليفــة  بــن  ماهــر 
الموســى أحمــد 

الوظيفــة: باحــث     -
آثــار ومتاحــف

ــة الوظيفية:  الدرج  -
ــار  ــوس آث بكالوري
قســم  قديمــة- 

اآلثــار والمتاحــف  -  جامعــة الملــك 
ــعود س

الخبرة: 11 سنة في مجال اآلثار.    -
المســح  موســم  فــي  المشــاركة     -

1424هـــ. األثــري 
ــعودية  ــة الس ــع البعث ــاركة م المش    -
األلمانيــة للتنقيــب فــي آثــار تيمــاء 

ــم. )6( مواس
المشــاركة فــي تنقيبــات مدينــة     -
ــم  ــل )المواس ــة بحائ ــد التاريخي في

1427هـــ(.  - 1426هـــ 
ــية  ــعودية الفرنس ــة الس ــو البعث عض    -
صالــح  مدائــن  فــي  للتنقيــب 

2011م(. 2008م، لمواســم )ا
ــي  ــاون العلم ــم التع ــي قس ــل ف -  يعم
والتنقيبــات  األبحــاث  بمركــز 
علــى  إلشــرافه  إضافــًة  األثريــة 

المتخصصــة. الدراســات 

ــة  ــار منطق ــاب آث ــي كت ــف ف مؤل    -
الجــوف ضمــن مشــروع سلســلة 
ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــار المملك آث
العنوان: المدينة : الرياض ص.ب: 3734 

الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500

الفاكس -4036952 01
الجوال 0503053788

musam@sct.gov.sa البريد االلكتروني
 

ــن إبراهيم  ــز ب عبدالعزي
ــاد العريني محمــد الحم

-  الوظيفــة: أخصائــي 
آثــار ومتاحــف

-  الدرجــة الوظيفيــة: 
ــار  ــوس آث بكالوري
ومتاحــف 1407هـ

-  الخبــرة: عضــو هيئــة تحريــر حوليــة 
اآلثــار الســعودية )أطــالل(.

ــة  ــة العربي ــي الحفري ــاركة ف -  المش
بموقــع صبيــرة المنصوريــة - تونس 

ــروان. - القي
-  المشــاركة فــي أعمــال التنقيــب فــي 

قلعــة البحريــن.
-  المشــاركة فــي جميــع أعمــال المســح 
والتنقيــب التــي قــام بهــا قطــاع 

اآلثــار منــذ عــام 1408هـــ.
العنوان:

 المدينة : الرياض ص.ب: 3734 الرمز 
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البريدي: 11481
الهاتف 014029500

الفاكس 014041391
الجوال 0505211983

AZIZORINI@GMAIL. البريد االلكتروني
 COM

عبــداهلل  بــن  محمــد 
الشــواطي حســن 

ــة: أخصائي  الوظيف    -
اثــار ومتاحــف.

ــة الوظيفية:  الدرج    -
ــار  ــوس آث بكالوري

إســالمية
مجــال  فــي  عــام   20 الخبــرة:     -
أعمــال المســح والتنقيــب والتســجيل 

األثريــة. للمواقــع 
واآلثــار  التاريــخ  جمعيــة  عضــو    -
ــي. ــي بدب ــراث العمران ــة الت وجمعي
العنوان: المدينة : الرياض ص.ب: 3734 

الرمز البريدي: 11481 
 الهاتف 014029500
الفاكس 014041391
الجوال 0506247464

SHOWATI@HOTMAIL. البريد االلكتروني
 COM

 
عبدالعزيز بن محمد بن ناصر الحنو

الوظيفة: باحث آثار ومتاحف    -

بكالوريــوس  الوظيفيــة:  الدرجــة     -
آثــار قديمــة

الخبــرة: المشــاركة فــي المســوحات     -
والحفريــات األثريــة.

آليــاً  األثريــة  المواقــع  تســجيل    -
اآللــي. بالحاســب 
البحــوث  إعــداد     -

. لعلميــة ا
ــد  ــي العدي ــو ف -  عض
اللجــان  مــن 
ــع  ــجيل المواق بتس

األثريــة

العنوان: المدينة: الرياض ص.ب: 3734: 
الرمز البريدي11481
الهاتف 014029500 

 الفاكس 014041391 
 الجوال 0555284331 

 Azizone31@hotmail.com البريد االلكتروني
 

عبداهلل بن سالم باسنبل
الوظيفة: باحث آثار    -

بكالوريــوس  الوظيفيــة:  الدرجــة     -
آثــار – آثــار قديمــة

ــاءات  ــي اللق ــاركة ف ــرة: المش الخب    -
ــر. ــة قط ــة بدول الخارجي

مــن  العديــد  فــي  المشــاركة     -
األثريــة. التنقيبــات 

ــة  ــات األجنبي ــي البعث ــاركة ف المش    -
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فــي مجــال التنقيــب عــن اآلثــار فــي 
بعــض مواقــع اآلثــار بتيمــاء.

العنوان: 
المدينة : الرياض 

ص.ب: 3734
 الرمز البريدي: 

11481
الهاتف 014029500 

 الفاكس 014041391 
 الجوال 0505240756

 Asab97@hotmail.com البريد االلكتروني
 BaSonbol@scta.gov.sa

 
عجب محمد العتيبي

الوظيفة: مدير مكتب اثار شقراء    -
بكالوريــوس  الوظيفيــة:  الدرجــة    -
آثــار، حاصــل علــى الماجســتير فــي 

ــالمية ــار اإلس اآلث
ــال  ــي مج ــنوات ف ــع س ــرة: تس الخب    -

ــري. ــل األث العم
أميــن قاعــة اإلســالم والجزيــرة     -

الوطنــي. بالمتحــف  العربيــة 
المشــاركة فــي المســوحات األثريــة     -

ــات. والتنفيب
سكرتير الهيئة التخصصية باآلثار.    -

بمحافظــة  االثــار  مكتــب  رئيــس    -
شــقراء

عضــو لجنــة ترميــم شــقراء بمجلس     -
االهالــي

 -  عضــو لجنــة التنميــة الســياحية 
فظــة لمحا با

فريــق  رئاســة   -
لموقــع  تنقيــب 
بمنطقــة  البــدع 
1433هـــ تبــوك 
ــاركة كباحث  -  المش
فــي  رئيــس 
مدينــة  حفريــات 

ــتة مواســم  ــل لس ــة حائ ــد بمنطق في
ليــة متتا

المشــاركة فــي الحفريــات االخــرى     -
ــة المختلف

العنوان: المدينة : الرياض 
ص.ب: 3734 

الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500

الفاكس 014041391
الجوال 055544993

AGAB288@HOTMAIL. البريد االلكتروني
 COM

إبراهيم بن ناصر عبداهلل السبهان
-  الوظيفة: مستشار اثار ومتاحف

-  الدرجــة الوظيفيــة: 
ــار  ــوس آث بكالوري

ومتاحــف
ــنة  ــرة: 28 س -  الخب
فــي مجــال اآلثــار 

ــف. والمتاح
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-  المستشــار فــي العديــد من المســوحات 
ــات االثرية. والتنقيب

-  الحصــول علــى العديــد مــن الــدورات 
فــي مجــال االثــار والمتاحــف داخــل 

المملكــة وخارجهــا.
النقــوش  ومســح  ترميــم  عضــو    -
بمنطقــة  الصخريــة  والرســومات 
1408هـــ. ــام  ــورة ع المن ــة  المدين
البجاديــة  التنقيــب  -  عضــو فريــق 

1413هـــ. ــام  ع ــاء  بتيم
-  عضــو فريق المســح االثريــة بمحافظة 

الزلفــي و تيمــا و القصيم.
-  المشــاركة مــع البعثــة الســعودية 
مدائــن  فــي  للتنقيــب  الفرنســية 

صالــح.
العنوان: المدينة : الرياض ص.ب: 3734 

الرمز البريدي: 11481
الهاتف 4114152 

 الفاكس 4110091 
 الجوال 0505471264

البريد االلكتروني

خالد بن عبداهلل بن عبدالعزيز العتيق
-  الوظيفــة: أخصائــي 

آثــار ومتاحــف
-  الدرجــة الوظيفيــة: 
ــار  ــوس آث بكالوري
ر  ثــا آ - حف متا و

إســالمية

-  الخبــرة: 23 ســنة فــي مجــال اآلثــار 
والمتاحــف

العنوان: المدينة : الرياض ص.ب: 3734 
الرمز البريدي: 11481 
 الهاتف  014029500

الفاكس 014041391 
 الجوال 0504407654

 Ateeqk@scta.gov.sa البريد االلكتروني

ــز  ــن عبدالعزي ــعود ب س
ــي ــداهلل التميم ــن عب ب

الوظيفــة: مديــر     -
الــزوار ادارة 

-  الدرجــة الوظيفيــة: 
ــة –  ــة الفني الثانوي
معمــاري إنشــاءات

اآلثــار  فــي  عــام   33 الخبــرة:    -
حــف لمتا ا و

العنوان: المدينة : الرياض ص.ب: 31865 
الرمز البريدي: 11418 

 الهاتف 4114152
الفاكس 4110091 

 الجوال 0555405468
البريد االلكتروني

 
عبداهلل بن محمد بن حامد الحامد

-  الوظيفة: أستاذ بناء
-  الدرجة الوظيفية: ال يوجد

-  الخبــرة: 25 ســنة فــي البنــاء بالطيــن 
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والجص في اآلثار والمتاحف
العنوان: المدينة : الرياض ص.ب: 3734 

الرمز البريدي: 11481
الهاتف 4114152 - الفاكس 4110091

الجوال
          البريد االلكتروني

 
ــد  ــداهلل حم ــور عب منص

ــادي الحم
الوظيفــة: مستشــار     -

آثــار ومتاحــف
ــة الوظيفية:  الدرج    -
ــار  ــوس آث بكالوري
ومتاحــف - آثــار 

ــالمية إس
الخبــرة: 26 ســنة فــي مجــال اآلثــار     -

والمتاحــف
العنوان: المدينة: الرياض ص.ب: 3734 

الرمز البريدي: 11481
الهاتف 4114152 - الفاكس 4110091

الجوال 0506416336 
 البريد االلكتروني 

ــم  ــن عبدالكري ــر ب ناص
ــي ــر العريف ناص

ــر  ــة:   مدي -  الوظيف
متحــف المصمــك 

ــي التاريخ
-  الدرجــة الوظيفيــة:  

بكالوريوس آثار ومتاحف
الخبــرة:  25 عــام فــي مجــال اآلثــار     -

والمتاحــف
العنوان:  المدينة: الرياض ص.ب: 22028

 الرمز البريدي: 11495
الهاتف 4114152 - الفاكس 4110091

الجوال 0505478886 
 البريد االلكتروني

 
ــن  ــس ب ــن برج ــز ب جه

ــمري ــداهلل الش عب
ــة: اخصائي  الوظيف    -

اثــار ومتاحــف
-  الدرجــة الوظيفيــة:  
آثــار  ماجســتير 

ومتاحــف.
الخبــرة: 15 ســنة فــي مجــال اآلثــار     -

والمتاحــف.
التنقيــب  فريــق  مــع  المشــاركة    -

.2005 لخليجــي ا
علــم  عــن  اليونســكو  فــي  دورة    -

2002م. عــام  المتاحــف 
ــعودي  ــق الس ــع الفري ــاركة م المش    -
الفرنســي بمدائــن صالــح لموســمين 

2004/2005م.
التنقيــب  فــرق  مــع  المشــاركة    -

مواســم. لعــدة  والمســح 
فيــد  مشــروع  مديــر  نائــب    -
ــام  ــن ع ــل م ــة حائ ــري بمنطق األث
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2006م-2008م.
ــة  ــة الدولي ــى الرخص ــول عل الحص    -

ــي. ــب اآلل ــادة الحاس لقي
دورات إدارية مثل:    -

االتصال اإلداري.    -

التنسيق اإلداري.    -
مهارات التعامل مع المرؤوسين.    -

ــد  ــم المواعي ــل، وتنظي ــع العم توزي    -
ــي. ــب اآلل ــام بالحاس ــة المه وجدول
الحصــول علــى دورة لغــة انجليزيــة     -

ــي. ــد البريطان ــي المعه ف
ــدوري  ــرض ال ــي المع ــاركة ف -  المش

ــام 2006. ــي لع الخليج
ــعودي  ــد الس ــة النق ــي مؤسس دورة ف    -

ــام 1996م. ع
العنوان: المدينة : الرياض ص.ب: 3734 

الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500/014030306

الفاكس 014029976
الجوال 0503254354

 Jahz-b@hotmail.com البريد االلكتروني
 

خالد بن سلطان محمد آل مريع
باحــث  الوظيفــة:    -

آثــار ومتاحــف
-  الدرجــة الوظيفيــة: 

بكالوريــوس
خمــس  الخبــرة:    -
ســنوات فــي مجــال 

اآلثار والمتاحف
العنوان: المدينة : الرياض ص.ب: 3734 

الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500

الفاكس 014029976 
 الجوال 0504571114

Bassami_k_s@ البريد االلكتروني
 hotmail.com

 
خالد بن عايض بن سعد الحافي

الوظيفة:  أخصائي اثار ومتاحف    -
الوظيفيــة:  بكالوريــوس  الدرجــة    -
آثــار ومتاحــف – آثــار إســالمية

الخبــرة:  الخبــرة25 ســنة اخصائــي     -
اثارومتاحــف المشــاركة فــي العديــد 
ــد  ــة والعدي ــوحات االثري ــن المس م

ــات  مــن الحفري
 -  الحصــول علــى العديــد مــن الــدورات 
االرشــاد  فــي  ودورة  الداخليــة 
ــن   ــة البحري ــي مملك ــي  ف المتحف
تدريبيــه  دورة  فــي  والمشــاركة 
عــن الحفريــات  فــي دولــة االمــارات 
ــي  ــاعدة ف ــدة والمس ــة المتح العربي

نشــر بعــض الكتــب 
ــة االثري

العنوان: المدينة : 
الرياض 

ص.ب: 120049 
الرمز البريدي: 11679 
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 الهاتف 014029500
الفاكس  014029976 
 الجوال  0507439407

Sdsds1423@hotmail.  البريد االلكتروني
 com

 
عبــداهلل  بــن  خليفــة 

لخليفــة ا
مديــر  الوظيفــة:    -

التســجيل إدارة 
-  الدرجــة الوظيفيــة: 
ــار  ــوس آث بكالوري

إســالمية
-  الخبــرة: 26 ســنة خدمــة فــي مجــال 
تســجيل القطــع األثريــة والتراثيــة.

-  دراسة المسكوكات.
-  رئاســة لجــان بعــض التقاريــر العلمية 

ــع األثرية. للقط
المســوحات  فــرق  بعــض  رئاســة    -

األثريــة.
ــزات  ــداد التجهي ــي إع ــاركة ف -  المش
الداخليــة  والمعــارض  للمتاحــف 

والدوليــة.

العنوان: المدينة : الرياض ص.ب: 3734 
الرمز البريدي: 11481

الهاتف 014029500/ 014011774

الفاكس 014029976 
 الجوال 0505293701

Abu_wail_k@hotmail. البريد االلكتروني
 com

رياض إبراهيم محمد آل زايد عسيري
الوظيفة: أخصائي آثار ومتاحف    -

الدرجــة الوظيفيــة:  بكالوريــوس     -
ــة ــار قديم آث

الخبــرة:  المشــاركة فــي عــدة لجان     -
علميــة داخــل الوكالــة وخارجهــا.

المشــاركة فــي عــدة معــارض محلية     -
ودوليــة. مــن اهمهــا معــرض روائــع 
أثــار المملكــة )بمتحــف اللوفــر- 

ــيا  ــرض اكاش بمع
 - ببرشــلونه 
بمتحــف االرميتــاج 
نبطرســبيرغ-  بسا
بمتحــف البيرقمــن 

ببرليــن(
فــي  المشــاركة      -

والمتعلقــة  العلميــة  الــورش 
. حــف لمتا با

البحــوث  بعــض  فــي  المشــاركة     -
العلميــة المنشــورةفي حولية)أطالل(.
مــن  العديــد  فــي  المشــاركة   -
األثريــة  والتنقيبــات  المســوحات 
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الســعودية. العربيــة  بالمملكــة 
بآثــار  بالتعريــف  المشــاركة    -
ــى  ــعودية عل ــة الس ــة العربي المملك
ــد  ــع معه ــاون م ــايت بالتع ــب س الوي
المتحــدة  بالواليــات  سمثســونيان 

األمريكيــة.
هيئــة  فــي  كعضــو  المشــاركة    -

المتحــف. رســالة  تحريــر 
كلفــت بالعمــل كســكرتير تحريــر     -

ــي. ــج العرب ــار الخلي ــة آث لمجل
باللجنــة  كعضــو  شــاركت     -
العمــل  لتطويــر  االستشــارية 
ــمو  ــة الس ــة صاحب ــي برئاس المتحف
الملكــي األميــرة عادلــة بنــت عبــداهلل 

بــن عبــد العزيــز.
ــات  ــدى قاع ــن إح ــب ع ــدار كتي إص    -

ــي. ــف الوطن المتح
ــف  ــطة بالمتح ــج وأنش ــداد برام إع    -

الوطنــي الخطــة الســنوية.
جامعــة  فريــق  مــع  المشــاركة     -
ــب  ــال التنقي ــعودية العم ــك س المل

الخريبــة. بموقــع 
تــم تكليفــي كمســئول عن إصــدارات     -
الهيئــة األلكترونيــة فيمــا يخــص 

ــي. ــف الوطن المتح
ــف  ــع المتح ــروع موق ــراً لمش مدي    -

االلكترونــي.

ــف  ــطة بالمتح ــج وأنش ــداد برام إع    -
الوطنــي الخطــة الســنوية.

جامعــة  فريــق  مــع  المشــاركة     -
ــب  ــال التنقي ــعودية العم ــك س المل

الخريبــة. بموقــع 
تــم تكليفــي كمســئول عن إصــدارات     -
الهيئــة األلكترونيــة فيمــا يخــص 

ــي. ــف الوطن المتح
ــف  ــع المتح ــروع موق ــراً لمش مدي    -

االلكترونــي.
العنوان:  المدينة : الرياض

 ص.ب: 270008 الرمز البريدي: 11352
الهاتف 014029500

الفاكس 014029976
الجوال 0505214643

FSRB2005@hotmail. البريد االلكتروني
 com

عادل بن عبدالوهاب قاسم العبيد
الوظيفة: مصور    -

ــة  ــوم الثانوي ــة: دبل ــة الوظيفي -  الدرج
ــة التجاري

ــنة  ــرة: 17 س الخب    -
فــي مجــال اآلثــار 

ــف والمتاح
العنوان المدينة : 

الرياض ص.ب: 3734 
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الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500 
 الفاكس 014029976

الجوال 0502503103  
A.A.A@HOTMAIL. البريد االلكتروني  

 COM

عبدالرحيم بن إبراهيم حبرم
-  الوظيفة:  أخصائي آثار ومتاحف

ــي  ــتير ف ــة: ماجس ــة الوظيفي الدرج    -
غلــم اآلثــار )الرســوم والفتــرات 

الصخريــة(
العمــل  فــي  ســنة   11 الخبــرة:     -
التاليــة: المجــاالت  فــي  األثــري 

حماية اآلثار.    -
تسجيل المعثورات األثرية.    -

وجــرد  ترقيــم  علــى  اإلشــراف     -
األثريــة  القطــع  وتســجيل 
بهــا. الخاصــة  بالمســتودعات 

العنوان: المدينة : الرياض 
ص.ب: 250680 

الرمز البريدي: 11391
الهاتف 014029500

الفاكس 014029976
الجوال 0507921898

البريد االلكتروني 
 srhhsr@hotmail.com

ــز  ــن عبدالعزي ــعود ب ــن س ــداهلل ب د. عب
ــعود الس

الوظيفــة:  مديــر عــام المتحــف     -
الوطنــي

الدرجــة الوظيفيــة:  دكتــوراة آثــار     -
الجزيــرة العربيــة قبــل اإلســالم

-  الخبــرة:  27 ســنة 
فــي مجــال اآلثــار 

ــف والمتاح
العنوان:

 المدينة : الرياض 
ص.ب: 3734 

الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500/014030306

الفاكس 014029976 
 الجوال 0505256418 

A_saud2000@yahoo. البريد االلكتروني 
 com

مبارك محمد مسفوه عبداهلل آل مسفوه
-  الوظيفة: باحث آثار ومتاحف

-  الدرجــة الوظيفيــة:  
ــار  ــوس آث بكالوري

إســالمية
ســت  الخبــرة:     -

ت ا ســنو
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العنوان:
 المدينة : الرياض ص.ب: 107 

الرمز البريدي: 11332 - الهاتف 
014029500

الفاكس 014029976
الجوال 0556218109  

Mobarak_ksa888@ البريد االلكتروني
 hotmail.com

ــن  ــن عبدالرحم ــد ب فه
ــام ــم الّدح ــن إبراهي ب

-  الوظيفــة:  أميــن 
متحــف

-  الدرجــة الوظيفيــة:  
ــار  ــوس آث بكالوري

ــف ومتاح
-  الخبــرة:  23 ســنة فــي مجــال اآلثــار 

حف لمتا ا و
العنوان:  المدينة : الرياض ص.ب: 3734 

الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500 
 الفاكس 014029976

ناصر بن محمد بن حمد البقيه
الوظيفة:  مترجم    -

الدرجــة الوظيفيــة:  بكالوريــوس     -
ترجمــة لغــة فرنســية

المتحــف  فــي  العمــل  الخبــرة:     -
ســنوات. ســتة  لمــدة  الوطنــي 

المشــاركة فــي المعارض واألنشــطة     -
فــي  المقامــة 
المتحــف كروائــع 
اإلســالمي  الفــن 
اللوفــر،  بمتحــف 
ــرف  ــر الح ومؤتم
ــرض  ــة ومع اليدوي

آثــار المملكــة.
العنوان: المدينة : الرياض ص.ب: 3734

 الرمز البريدي: 11481 
 الهاتف 014030517

الفاكس 014029976  
الجوال 0506404038

 Nas-mb@hotmail.com البريد االلكتروني
 

عبداهلل بن سليمان بن عبداهلل الهدلق
-  الوظيفة:  مدير ادارة القاعات

الوظيفيــة:  بكالوريــوس  الدرجــة    -
علــوم اجتماعيــة ))جغرافيــا((

-  الخبــرة:  26 ســنة فــي مجــال اآلثــار 
حف لمتا ا و

العنوان:  المدينة : 
الرياض ص.ب: 3734 
الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500 
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 الفاكس 014029976
الجوال 050542335

 A3s5h@hotmail.com البريد االلكتروني
 

محمد بن علي بن صالح السلوك
الوظيفة:  مستشار اثار ومتاحف    -

ــي  ــة:  ماجســتير ف الدرجــة الوظيفي    -
ــالمية. ــار اإلس اآلث

الخبــرة:  26 ســنة فــي مجــال اآلثــار     -
لمتاحف. وا

األثريــة  الجمعيــات  فــي  عضــو    -
والدوليــة. المحليــة  والتاريخيــة 
لبعــض  والمتابعــة  اإلشــراف   -
باآلثــار  المتخصصــة  المطبوعــات 

. ) ية لســنو ا و ية ر و لد ا (
اإلشــراف    -
والمشــاركة فــي 
ــة. ــال اإلداري األعم

العنوان: المدينة : 
الرياض ص.ب: 3734

 الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500  الفاكس 

014029976  الجوال 0554419227
 Maslouk08@hotmail.com البريد االلكتروني

وليد بن علي بن محمد بديوي
الوظيفة: اخصائي اثار ومتاحف    -

الدرجة الوظيفية: ماجستير آثار    -
الخبرة: 15 سنة    -
العنوان:  المدينة : 

الرياض ص.ب: 60262 
الرمز البريدي: 11545
الهاتف 014029500

الفاكس 014029976
الجوال 0506198350 
W_ البريد االلكتروني 

 B15@hotmail.com

فايز حسن حسين القحطاني
اثــار  مكتــب  مديــر  الوظيفــة:      -

لفــي لز ا
ــة الوظيفية:   الدرج    -
 – بكالوريــوس 

آثــار قديمــة
الخبــرة:  11 ســنة     -
ــي مجــال  ــرة ف خب
ــف ــار والمتاح اآلث

العنوان:  المدينة: 
الرياض 

ص.ب: 3734 الرمز البريدي: 11481 
 الهاتف 014029500

الفاكس 014029976  
 الجوال 0504752197

البريد االلكتروني
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تركــي  بــن  ماجــد 
العنــزي  فرحــان 

-  الوظيفــة:  باحــث 
ــف ــار  ومتاح اث

-  الدرجــة الوظيفيــة:  
اآلداب  ماجســتير 
اآلثــار  فــي 

حــف لمتا ا و
-  الخبــرة:  عمــل موظفــاً فــي المتحــف 
الوطنــي منذ عــام 1423هـــ إلى اآلن
العنــوان:  المدينــة : الريــاض ص.ب: 

 3734
الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500 
 الفاكس 014029976
الجوال 0566637027

 Raselny1@hotmail.com البريد االلكتروني

يحيــى  علــي  يحيــى 
هــزازي

ــة:  باحــث  -   الوظيف
آثــار  ومتاحــف

ــة الوظيفية:   الدرج    -
ــار  ــوس آث بكالوري
قديمــة - جامعــة 

ــعود ــك س المل
-   الخبــرة:  العمــل في المجــال األثري 
ــاالت  ــي مج ــنوات ف ــان س ــدة ثم لم
متعــددة كالمشــاركة فــي مجموعــة 
مــن الحفريــات والمســوحات األثريــة 

الداخليــة والخارجيــة.
ــة  ــع األثري ــجيل القط ــة وتس دراس    -

إعــداد التقاريــر العلميــة.
-   المشــاركة فــي تأســيس موقــع 
قطــاع اآلثــار والمتاحــف – ســابقاً - 
علــى شــبكة االنترنــت بالتعــاون مــع 

ــونيان(. ــف شمش ــد )متح معه
العنوان: المدينة : الرياض ص.ب: 3734 

الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500

الفاكس 014029976
الجوال 0503449395

 Ya7ser30@hotmail.com البريد االلكتروني
 

شيخة عبدالرحمن الجعيدي
-  الوظيفة: مساعد اداري اول

بكالوريــوس  الوظيفيــة:  الدرجــة    -
إســالمية شــريعة 

اإلرشــاد  فــي  العمــل  الخبــرة:     -
ســنوات.  8 لمــدة  المتحفــي 

مشاركة في الجنادرية.    -
المشاركة باألنشطة والمعارض    -

العنوان: المدينة : الرياض ص.ب: 3734 
الرمز البريدي: 11481 
 الهاتف 014029500 

 الفاكس 014030358 
 الجوال 0503497356

 JaediS@scta.gov.sa البريد االلكتروني

لمياء عبدالعزيز صالح الهالبي
الوظيفة:  عالقات عامة    -

الدرجــة الوظيفيــة:  بكالوريــوس     -
لغــة انجليزيــة بجامعــة الملــك 

ســعود.
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ــتير  ــي ماجس ــرة ف ــة األخي المرحل    -
اللغــة اإلنجليزيــة.

الخبــرة:  خمــس ســنوات فــي مجــال     -
ــار والمتاحــف. اآلث
دورات معهد اإلدراة.    -

االتصــال اإلنســاني الفعــال فــي بيئــة     -
العمــل.

إعداد برامج المراسم.    -
العالقــات  فــي  الفعــال  االتصــال     -

العامــة.
العنوان  المدينة : الرياض  

ص.ب: 86343  الرمز البريدي: 11622
الهاتف  014029500

الفاكس  014030358 
 الجوال

 HelabiL@scta.gov.sa  البريد االلكتروني
 

مريم عبداهلل محمد أبو حسين
الوظيفة:  مساعد إداري.    -

ــنوات  ــة:  ) 8 ( س ــة الوظيفي الدرج    -
ــياحي. ــاد الس ــي اإلرش ــة ف خدم

خبــرة فــي الشــؤون اإلداريــة بقســم     -
ــوارد. الصــادر وال

خبرة في قسم األنشطة والبرامج.    -
دورة في اللغة االنجليزية.   -

الخبرة: 
 العنوان:  المدينة : الرياض 

 ص.ب: 3734  الرمز البريدي: 11481
الهاتف  014029500 

  الفاكس  014030358

الجوال  0553932695
 HosinM@scta.gov.sa البريد االلكتروني

دليل مطلق شافي القحطاني
ــوي  ــم النس ــر القس ــة:  مدي الوظيف    -

بالمتحــف الوطنــي
-   الدرجــة الوظيفيــة:  دكتــوراة فــي 
ــك  ــة المل ــف بجامع ــار والمتاح اآلث

ســعود
الخبــرة:  )8( ســنوات خبــرة فــي     -

المتحــف الوطنــي.
ــي  ــددة ف ــى دورات متع ــة عل حاصل    -

معهــد اإلدارة العامــة.
شــهادة فــي الرخصــة الدوليــة لقيادة     -

.) ICDL( الحاســب اآللــي
العنوان:  المدينة : الرياض  ص.ب: 3734 

الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500

الفاكس 014030358 
 الجوال 0553112002

 QahtaniDe@scta.gov.sa البريد االلكتروني

ناهد إبراهيم حسن الحسيني
الحــج  قاعــة  أمينــة  الوظيفــة:     -

الشــريفان والحرمــان 
الدرجــة الوظيفيــة:  بكالوريــوس     -
ــك  ــة المل ــة بجامع ــة اجتماعي خدم

ــعود س
الخبــرة:  )5( ســنوات خبــرة فــي     -

المتحفــي. اإلرشــاد 
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ــا )7(  ــة مدته ــات مكتبي -   دورة تطبيق
ــهر. أش

ــب  ــادة الحاس ــة لقي ــة الدولي الرخص    -
.ICDL اآللــي

ــي  ــة ف ــع األثري ــم القط دورة ترمي    -
دولــة األمــارات العربيــة المتحــدة.

-  عدة دورات في معهد اإلدارة.
العنوان:  المدينة : الرياض ص.ب: 3734 

الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500

الفاكس 014030358
الجوال 0503222316

 HussainaN@scta.gov.sa البريد االلكتروني

نجاح محمد آل زلفة
الوظيفــة:  عضــوة فــي البرامــج     -

واألنشــطة
-   الدرجــة الوظيفيــة:  بكالوريــوس 

إنجليــزي أدب 
الخبــرة:  العمــل بالمتحــف الوطنــي     -

ــنوات. ــذ )8( س من
دورة حاسب آلي.    -

دورة بمعهد اإلدارة العامة.    -
ــف  ــاطات المتح ــي نش ــاركة ف المش    -

المختلفــة.
العنوان:  المدينة : الرياض ص.ب: 3734 

الرمز البريدي: 11481
الهاتف  014029500

الفاكس  014030358 
الجوال 

 ZulfaN@scta.gov.sa البريد االلكتروني
 

ندى سليمان ثنيان آل ثنيان
-  الوظيفــة: المشــروع الوطنــي لتنميــة 

الحــرف والصناعــات اليدوية)بــارع(
الوظيفيــة:  بكالوريــوس  الدرجــة    -
االقتصــاد المنزلــي والتربيــة الفنيــة
اإلرشــاد  فــي  العمــل  الخبــرة:     -

ســنوات.  )6( لمــدة  المتحفــي 
-  دورة في معهد اإلدارة.

ــب  ــادة الحاس ــة لقي ــة الدولي -  الرخص
.) ICDL ( اآللــي

-  دورة في التربية المتحفية.

-  خبيرة في الشؤون اإلدارية.
العنوان:  المدينة : الرياض  ص.ب: 3734  

الرمز البريدي: 11481
الهاتف   014029500 - تحويلة /2046  

الفاكس  014030358 
 الجوال  0555111964

 ThunaeanN@scta.gov.sa  البريد االلكتروني

لمياء إبراهيم المهنا
الوظيفــة:  عضــوة فــي البرامــج     -

واألنشــطة
الوظيفيــة:  بكالوريــوس  الدرجــة    -

رياضيــات وعلــوم
ــاد  ــي اإلرش ــرة:  )10( ســوات ف الخب    -

ــي. المتحف
ــب  ــادة الحاس ــة لقي ــة الدولي الرخص    -

.)ICDL( اآللــي



- 62 -

دليل المتخصصين في مجال اآلثار  والمتاحف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

دورات في معهد اإلدارة العامة.    -

خبرة سنتان في مدارس أهلية.    -
العنوان:  المدينة : الرياض ص.ب: 3734 

الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500

الفاكس 014030358 
 الجوال 0504438019

 MohannaL@scta.gov.sa البريد االلكتروني

نوال ناصر بن عبدالمحسن المبدل
الوظيفة:  مساعد إداري    -

الوظيفيــة:  بكالوريــوس  الدرجــة    -
خدمــة اجتماعيــة

الخبــرة:  )7( ســنوات خبــرة فــي     -
ــؤون  ــم الش ــي وقس ــاد المتحف اإلرش

ــة. اإلداري
مشــاركة فــي معــرض روائــع الفــن     -

اإلســالمي بمتحــف اللوفــر.
الملــك  معــرض  فــي  مشــاركة     -

اهلل. رحمــة  فيصــل 
ــادة  ــة لقي دورة فــي الرخصــة الدولي    -

.) ICDL ( ــي ــب اآلل الحاس
ــد  ــن معه ــة م ــة إنجليزي ــوم لغ دبل    -

الثقافــي البريطانــي. 
العنوان:  المدينة : الرياض  ص.ب: 3734  

الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500 
 الفاكس 014030358
الجوال 0555581144

 MubdelN@scta.gov.sa البريد االلكتروني

االسم:  نورة محمد الحميدان
-  الوظيفــة:  موظفــة فــي البرامــج 

واألنشــطة
الوظيفيــة:  بكالوريــوس  الدرجــة    -

مكتبــات
-  الخبــرة:  العمــل فــي التحــف الوطنــي 

منــذ )7( ســنوات.
مشــاركة فــي األنشــطة والمعــارض     -

ــي ــي المتحــف الوطن ــة ف المقام
الحصــول علــى دورات فــي معهــد     -

اإلدراة.
العنوان:  المدينة : الرياض  ص.ب: 3734  

الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500 
 الفاكس 014030358

الجوال 
 HmidanN@scta.gov.sa البريد االلكتروني

 
هدى عبدالرحمن إبراهيم المسلم

-  الوظيفــة:  أميــن قاعــة الممالــك 
ــة العربي

الوظيفيــة:  بكالوريــوس  الدرجــة    -
خدمــة اجتماعيــة

ــارض  ــي المع ــاركة ف ــرة: مش -  الخب
ــف  ــي المتح ــة ف ــبات المقام والمناس

ــي. الوطن
العنوان:  المدينة : الرياض ص.ب: 3734 

الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500
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الفاكس 014030358 
 الجوال 0554252531

 MosallamH@scta.gov.sa البريد االلكتروني

غادة خالد عبدالعزيز اليحيى
-  الوظيفة: عالقات عامة

بكالوريــوس  الوظيفيــة:  الدرجــة    -
محاســبة

الخبــرة:  خبــرة )5( ســنوات فــي     -
مجــال العالقــات العامــة.

دورات في معهد اإلدارة.    -
ــهادة  ــى ش ــول عل ــور الحص ــي ط ف    -

ECIL

العنوان: المدينة : الرياض ص.ب: 3734 
الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500 
 الفاكس 014030358
الجوال 0503434569

 YahyaG@scta.gov.sa البريد االلكتروني
 

ابتسام عبدالعزيز عبداهلل المجلي
-  الوظيفة:  ترجمة

-  الدرجــة الوظيفيــة:  بكالوريــوس فــي 
الترجمــة - لغــة فرنســية

-  الخبــرة:  )5( ســنوات فــي مجــال 
العمــل المتحفــي.

ــادة  ــة لقي ــة الدولي ــي الرخص -  دورة ف
.)ICDL ( ــي ــب اآلل الحاس

العنوان: المدينة : الرياض ص.ب: 3734 
الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500

الفاكس 014030358 
 الجوال 0555270135

 MejellyE@scta.gov.sa البريد االلكتروني

الجوهرة صالح رمضان الجديع
اإلســالم  قاعــة  أمينــة  الوظيفــة:    -

العربيــة والجزيــرة 
-  الدرجــة الوظيفيــة:  بكالوريــوس فــي 

الدراســات اإلســالمية
-  الخبــرة:  )8( ســنوات فــي مجــال 

اإلرشــاد المتحفــي.
ــادة  ــة لقي ــة الدولي ــي الرخص -  دورة ف

.)ICDL ( ــي ــب اآلل الحاس
-  دبلوم في الحاسب اآللي.

-  عدة دورات في معهد اإلدارة العامة.
العنوان: المدينة : الرياض ص.ب: 3734 

الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500

الفاكس 014030358
الجوال 0555199633

 JadeeA@scta.gov.sa البريد االلكتروني
 

بدرية حمود التويجري
الوظيفة: مساعد إداري    -

بكالوريــوس  الوظيفيــة:  الدرجــة     -
أعمــال إدارة 

الخبــرة: )7( ســنوات خبــرة فــي     -
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مجــال اإلرشــاد المتحفــي، والشــؤون 
ــة. اإلداري

ــادة  ــة لقي دورة فــي الرخصــة الدولي    -
.) ICDL ( ــي ــب اآلل الحاس

ــن  ــة م ــة اإلنجليزي ــي اللغ ــوم ف دبل    -
ــي. ــي البريطان ــد الثقاف معه

العنوان: المدينة : الرياض ص.ب: 3734 
الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500 
 الفاكس 014030358

الجوال 
 TawjriB@scta.gov.sa البريد االلكتروني

 
بدرية عيد عويض الغويري

الوظيفة: مساعد إداري    -
الدرجــة الوظيفيــة:  بكالوريــوس     -

عامــة إدارة 
ــال اإلدارة  ــي مج ــرة ف ــرة:  خب الخب    -

ــي. ــاد المتحف واإلرش
خبرة في القطاع البنكي.    -

اإلدارة  معهــد  مــن  دورات  عــدة     -
لعامــة. ا

ــة  ــة الدولي ــى الرخص ــول عل الحص    -
.) ICDL ( لقيــادة الحاســب اآللــي

دورة في اللغة اإلنجليزية.    -

العنوان:  المدينة : الرياض ص.ب: 3734 
الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500 
 الفاكس 014030358
الجوال 0505412515 

 GoiriB@scta.gov.sa البريد االلكتروني 
 

تغريد عبدالعزيز العسكر
البرامــج  فــي  عضــوة  الوظيفــة:     -

ألنشــطة وا
بكالوريــوس  الوظيفيــة:  الدرجــة     -

األطفــال ريــاض 
الخبــرة: )8( ســنوات العمــل فــي     -

المتحفــي. اإلرشــاد 
المشاركة في البرامج واألنشطة.    -

دورة في معهد اإلدارة.    -

العنوان: المدينة : الرياض ص.ب: 3734 
الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500 
 الفاكس 014030358
الجوال 0505207260 

 AskerT@scta.gov.sa البريد االلكتروني 
 

جميلة ناصر الرشيد
العصــر  قاعــة  أمينــة  الوظيفــة:    -

هلــي. لجا ا
بكالوريــوس  الوظيفيــة:  الدرجــة    -

ريــاض أطفــال
-  الخبــرة: )8( ســنوات فــي مجــال 

المتحفــي. اإلرشــاد 
-  دورات في معهد اإلدارة.

-  مشاركة في األنشطة والمعارض.
العنوان:  المدينة : الرياض ص.ب: 3734 

الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500
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الفاكس 014030358 
 الجوال 0554102342

 rashedJ@scta.gov.sa البريد االلكتروني
سارة حمد عبدالعزيز الحامد

ــات  ــدة القاع ــرفة وح ــة: مش الوظيف    -
)مســاعد إداري(

بكالوريــوس  الوظيفيــة:  الدرجــة     -
لغــة عربيــة وعلــوم اجتماعيــة

الخبــرة: )7( ســنوات خبــرة فــي     -
المتحفــي. اإلرشــاد 

)6( دورات من معهد اإلدارة العامة.    -
ــد  ــن المعه ــة م ــة إنجليزي ــوم لغ دبل    -

ــي. ــي البريطان الثقاف
ــب  ــادة الحاس ــة لقي ــة الدولي الرخص    -

.)ICDL( اآللــي
األعمــال  فــي  آلــي  حاســب  دورة    -

أشــهر.  )3( لمــدة  المكتبيــة 
-  دورة فــي مجــال الترميــم بدولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
العنوان: المدينة : الرياض ص.ب: 3734 

الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500 

 الفاكس 014030358 - الجوال 
0504214220

 HamedS@scta.gov.sa البريد االلكتروني
 

سلطانة إبراهيم خلف الصقير
ــم  ــرة القس ــاعد مدي ــة:  مس الوظيف    -

ــي ــف الوطن ــوي بالمتح النس
الدرجــة الوظيفيــة:  بكالوريــوس     -

تاريــخ وحضــارة

ــال  ــي مج ــنوات ف ــرة:  )8( س الخب    -
العمــل التحفــي.

دورة في اللغة االنجليزية.    -
ــج  ــطة والبرام ــي األنش ــاركة ف مش    -

والمعــارض.
ــي  ــار ف ــدوة اآلث ــي ن ــاركة ف مش    -
المملكــة والمقامــة فــي مــدارس 

الريــاض
ــار  ــاح قطــاع اآلث ــي جن مشــاركة ف    -

ــة بالجنادري

العنوان:  المدينة : الرياض ص.ب: 3734 
الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500 

 الفاكس 014030358 
 الجوال 0555347979

 SogairS@scta.gov.sa البريد االلكتروني

عبير بنت محمد الوهيب
-  الوظيفــة:  رئيــس قســم اإلعــالم 

والنشــر
الدرجــة الوظيفيــة:  بكالوريــوس     -

ــة ــة عربي لغ
الخبــرة:  مســاعد معلمــة فــي جمعية     -

النهضــة النســائية الخيريــة.
المجــال  فــي  خبــرة  ســنة   )14(   -

. لمتحفــي ا
لقيــادة  الدوليــة  الرخصــة  دورة    -

.)ICDL( اآللــي  الحاســب 
عضوة في رسالة المتحف.    -

المتحــف  أنشــطة  فــي  -  مشــاركة 
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والتغطية اإلعالمية.
العنوان:  المدينة : الرياض ص.ب: 3734 

الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500 

 الفاكس 014030358 
 الجوال 0555414681

 WahipA@scta.gov.sa البريد االلكتروني
 

ــن  ــداهلل ب ــن عب ــح ب صال
ــويقي ــم الش إبراهي

الوظيفة: متقاعد    -
الدرجــة الوظيفيــة:      -
معمــاري  مراقــب 

ــوي ــوم ثان دبل
 )33( الخبــرة:      -

ــي  ــة المبان ــال صيان ــي مج ــنة ف س
واألثريــة. التاريخيــة 

المســح  أعمــال  فــي  المشــاركة     -
األثريــة. والحفريــات  األثريــة 

المشــاريع  لمديــر  نائــب  عملــت     -
بقطــاع اآلثــار ومديــراً للخدمــات 

الوطنــي بالمتحــف 
ــداد  ــة ببغ ــي الصيان ــة ف دورة تدريبي    -

ــراق. بالع
دورة مدراء الصيانة بمعهد اإلدارة.    -

ــري  ــح األث ــال المس ــي مج دورات ف    -
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة.
العنوان:  المدينة : الرياض ص.ب: 
151916 الرمز البريدي: 11777

الهاتف 014860274 
 الفاكس 014860274/37

الجوال 0505246596
البريد االلكتروني

عبدالرحمــن بــن إبراهيــم بــن عبدالرحمــن 
لمعيلي ا

باحــث  الوظيفــة:    -
آثــار

ــة:  ــة الوظيفي -  الدرج
ــار  ــوس آث بكالوري

ــة قديم
-  الخبــرة: )7( ســنوات 

فــي مجــال اآلثــار
العنوان: المدينة : الرياض ص.ب: 76027 

الرمز البريدي: 11922
الهاتف 014860274 

 الفاكس 014860274/37
الجوال 0505116616 

Abunahar050@ البريد االلكتروني 
 hotmail.com

 
يوســف  بــن  محمــد  بــن  عبدالعزيــز 

ني لبســيو
مديــر  الوظيفــة:    -
اثــار  مكتــب 

عيــة ر لد ا
الدرجــة الوظيفيــة:     -
ــار  ــوس آث بكالوري
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قديمة
مجــال  فــي  ســنة   )20( الخبــرة:     -

والمتاحــف اآلثــار 
العنوان: المدينة : الرياض ص.ب: 70212 

الرمز البريدي: 11568 
 الهاتف 014860274

الفاكس 014860274/37
الجوال 0550511414

 basiuna@scta.gov.sa البريد االلكتروني

ــداهلل  ــن عب ــز ب عبدالعزي
بــن عبدالعزيــز اليحيــى
ــي  ــة: أخصائ -  الوظيف

ــار ومتاحــف اث
ــة:  ــة الوظيفي -  الدرج
ــار  ــوس آث بكالوري

ــالمية إس
-  الخبــرة: )22( ســنة فــي مجــال اآلثــار 

لمتاحف وا
العنوان: المدينة : الرياض ص.ب: 86973 

الرمز البريدي: 11632 
 الهاتف 014860274 

 الفاكس 014860274/37 
 الجوال 0554149500    

 azizalyahya@w.cr البريد االلكتروني 
 

بــدر بــن معيــض منســي آل عصيــدان 
الزهرانــي

اآلثــار  مكتــب  مديــر  الوظيفــة:    -

والمتاحف بالباحة.
بكالوريــوس  الوظيفيــة:  الدرجــة    -

جغرافيــا
الخبــرة: )5( ســنوات فــي البحــث     -

األثــري.
خــالل  متحــف  أميــن  ســنة   )2(   -
والمســائية. الصباحيــة  الفترتيــن 
والمتاحــف  اآلثــار  مكتــب  مديــر    -

حاليــاً بالباحــة 
العنوان: المدينة : الرياض ص.ب: 1308

 الرمز البريدي: 
الهاتف 077255251

الفاكس 077255212 
  الجوال 0506770904

البريد االلكتروني 
 Zahranib@scta.gov.sa

 
عبدالحميد محمد جاسم الحشاش

الدمــام  الوظيفــة: مديــر متحــف    -
اإلقليمــي.

-  الدرجــة الوظيفيــة: بكالوريــوس آثــار 
قديمــة.

ــرة فــي مجــال  ــرة: 30 ســنة خب -  الخب
التنقيــب والمســح 
فــي  األثــري 

. لمملكــة ا
ــة  ــي جمعي ــو ف -  عض
والتاريــخ  اآلثــار 
بمجلــس التعــاون 
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لدول الخليج العربي.
فــي  علميــة  تقاريــر  إعــداد     -
ضمــن  األثريــة  المشــاركات 
اآلثــار  حوليــة   سلســلة 

)األطالل(.
خارجيــة:  دورات  فــي  مشــاركة    -

فرنســا. اســتراليا،   ، أمريــكا 
العنوان: المدينة : الخبر ص.ب : 1797  

الرمز البريدي : 31952
  الهاتف 0096638266056 
  الفاكس 0096638266056
الجوال 00966505891812 

Al_hashash1797@ البريد االلكتروني  
  hotmail.com

حسن علي عبداهلل حمدون
الوظيفة:  باحث آثار ومتاحف    -

الدرجــة الوظيفيــة:  بكالوريــوس     -
ــالمية ــار إس آث

الخبــرة: المشــاركة فــي عمليــة     -
ــاج  ــرة ث ــي هج ــري ف ــب األث التنقي

1424هـــ. ــام  لع
المشــاركة فــي عمليــة التنقيــب     -

فــي  األثــري 
ــة  ــر– الراك الخب
1424هـــ. لعــام 
فــي  المشــاركة    -
تاريــخ  معــرض 
ــم – معارض  التعلي

الظهران.
-  المشــاركة فــي عمــل التنقيــب األثري 

فــي منطقة الــزارة لعــام 1429هـ.
العنوان: 

المدينة : القطيف ص.ب : 1526   
 الرمز البريدي :  31911
الهاتف 0096638266056

الفاكس 0096638266056
الجوال 00966506866239

البريد االلكتروني

نزار حسن علي آل عبدالجبار
الوظيفة:  اخصائي اثار ومتاحف    -

الدرجــة الوظيفيــة:  بكالوريــوس     -
ــار آث

الخبــرة:  المشــاركة فــي أربعــة     -
ــاج. ــي ث ــة ف ــم تنقيبي مواس

فــي  موســمين  فــي  المشــاركة     -
الــزارة. حفريــة 

العنوان:  
المدينة:  القطيف ص.ب:  1312

 الرمز البريدي :31911
الهاتف 0096638266056

الفاكس 
 0096638266056

 الجوال 
00966503812597

البريد االلكتروني 
  Nar202@hotmail.com
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إبراهيم حبيب علي المرهون
الوظيفة: باحث اثار ومتاحف    -

بكالوريــوس  الوظيفيــة:  الدرجــة     -
ــار آث

الخبــرة: المشــاركة فــي أعمــال     -
التنقيــب األثــري فــي تيمــاء )رجــوم 
صعصــع، الصناعيــة( لألعــوام 1420، 

1422هـ.
المشــاركة فــي أعمــال التنقيــب     -
األثــري فــي هجــرة ثــاج لعــام 

1424هـــ.
المســح  أعمــال  فــي  المشــاركة     -
األثــري بمنطقــة الربــع الخالــي 
الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة 
1427هـــ. لعــام  الثانيــة  المرحلــة 
المســح  أعمــال  فــي  المشــاركة    -
والتنقيــب األثــري ضمــن فريــق 
ــة  ــي بدول ــاون الخليج ــس التع مجل

لعــام2007م. الشــقيقة  الكويــت 
ــراث  ــات الت ــي مهرجان ــاركة ف المش    -
بالمنطقــة الشــرقية لعــدة أعــوام 

ــي: ــا يل ــي كم وه
ــوق  ــان س ــن مهرج ــاركة ضم المش   -
ــوام   ــل لألع ــعبي بالجبي ــراث الش الت

1428هـ. 1424هـــ،  1422هـــ، 
ــرض  ــان مع ــي مهرج ــاركة ف المش    -
اآلثــار المتنقــل األول، مجمع الراشــد   

التجــاري بالخبــر، 1421هـــ.
المهرجانــات  فــي  المشــاركة     -

السياحية بالمنطقة الشرقية.
العنوان: المدينة : القطيف ص.ب : 1312   

الرمز البريدي : 31911
الهاتف 0096638266056

الفاكس 0096638266056
الجوال 00966503889718

البريد االلكتروني 
 

سعيد حبيب هاشم الصناع
-  الوظيفة:  اخصائي آثار ومتاحف

بكالوريــوس  الوظيفيــة:  الدرجــة     -
آثــار ومتاحــف

جامعة الملك سعود بالرياض    -
ــات  ــي التنقيب ــرة: المشــاركة ف الخب    -
األثريــة لهجــرة ثــاج أربعــة مواســم.
المشــاركة فــي التنقيــب بموقــع     -

مســجد جواثــى باألحســاء.
المشــاركة فــي التنقيــب بموقــع     -
ــام 1422هـــ. ــاء ع ــة باألحس الكالبي
المشــاركة فــي أعمــال التنقيــب     -
بدولــة البحريــن عــام 2000م ضمــن

 -  فريق دول مجلس التعاون الخليجي.
المشــاركة فــي حفريــة الراكــة     -

بالخبــر لموســمين 
1424 – 1425هـ.

فريــق  رئاســة    -
بموقــع  التنقيــب 
األثــري  الــزارة 
 1428 لموســمين 
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–1429هـ.
الفعاليــات  فــي  المشــاركة   -
والمهرجانــات الوطنيــة بالمنطقــة 
لعــدة  الجنادريــة  و)مهرجــان  

أعــوام(.
-  المشــاركة فــي التنقيــب بموقــع 

القطيــف. بمحافظــة  دويليــب 
-  المشــاركة فــي حفريــة إنقاذيــة 
1427هـــ. ــام  ع ــاروت  ت ــرة  بجزي

 العنوان المدينة : القطيف ص. ب : 1381   
الرمز البريدي : 31911

الهاتف 0096638266056 
 الفاكس  0096638266056
الجوال  00966503840092 

Saeed.h1962@  البريد االلكتروني 
hotmail.com

 
محمود يوسف سليمان الهاجري

الوظيفة:  اخصائي اثار ومتاحف    -
بكالوريــوس  الوظيفيــة:  الدرجــة     -

آثــار قديمــة
الخبــرة: المشــاركة فــي العديــد من     -
ــة  ــري بالمنطق ــب األث ــر التنقي حفائ

الشــرقية. 
مــع  المشــاركة    -
المملكــة  وفــد 
العربيــة الســعودية 
حفريــة  فــي 
ســلطانة  مدينــة 

اإلسالمية بليبيا عام 1418هـ.
ــار  ــن آث ــب ع ــق التنقي ــة فري رئاس    -
 –  1418 مواســم  ألربعــة  تيمــاء 

1429هـــ.  –  1428 1424هـــ/ 
البعثــة  حفائــر  فــي  المشــاركة    -
عــام  صالــح  بمدائــن  الفرنســية 

. 2م 0 0 8
لــه العديــد مــن التقاريــر المنشــورة    -
العربيــة  اآلثــار  حوليــة  فــي 

)أطــالل(. الســعودية 
دراسة المسكوكات اإلسالمية.    -

العنوان:
 المدينة : ص. ب : الرمز البريدي:

الهاتف 0096638266056
الفاكس 0096638266056
الجوال 00966504818420

Tahmatan743@yahoo. البريد االلكتروني
 com

زكي عبداهلل حسن علي آل سيف
الوظيفة: أخصائي آثار ومتاحف    -

بكالوريــوس  الوظيفيــة:  الدرجــة     -
آثــار ومتاحــف

ــال  ــي أعم ــاركة ف ــرة: - المش الخب    -
التنقيبــات األثريــة 
المواقــع  فــي 

التاليــة:
مواســم  خمســة     -

ثــاج. فــي 
موســم فــي جنــوب     -
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الظهران.
موسمين في الجبيل.    -

موسم في تاروت.    -
-  حفريــة مشــتركة لــدول الخليــج 

ــان. ــي عم ــي ف العرب
العنوان المدينة : القطيف ص. ب : 1329   

الرمز البريدي : 31911
الهاتف 0096638266056

الفاكس 0096638266056
 الجوال 00966505858735

 zakias@hotmail.com البريد االلكتروني
 

نبيل يوسف الشيخ
الوظيفة: مصور    -

ــة عامــة -   ــة: ثانوي الدرجــة الوظيفي    -
ــي ــم العلم القس

الخبرة: التنقيب والمسح األثري.     -
الغوص.    -

التصوير الفوتوغرافي.    -

العنوان: المدينة : الخبر ص. ب : 1883 
الرمز البريدي : 31952

الهاتف 0096638266056  الفاكس 
0096638266056

الجوال 
00966554850060
البريد االلكتروني 

nabielalshaikh@Yahoo.
com

ــداهلل  ــداهلل عب ــر عب أزه
ــي التوب

-  الوظيفــة:  باحــث 
ــف ــار ومتاح آث

-  الدرجــة الوظيفيــة:  
ــوس آداب  -   بكالوري

آثــار قديمــة
ــب  ــي التنقي ــاركة ف ــرة:  المش الخب    -

ــمين. ــة لموس ــاج األثري ــة ث بمدين
المشــاركة فــي حفريــة الراكــة     -

بمدينــة الخبــر لثــالث مواســم.
المشــاركة فــي حفريــة الصبيــة     -
بدولــة الكويــت ضمــن فريــق مجلس 

ــام 2007م. ــي لع ــاون الخليج التع
البرونزيــة  المعثــورات  صيانــة   -

. يــة ر لفخا ا و
معالجة الهياكل العظمية.    -

المشــرف علــى الحــرف والحرفييــن   -
التراثيــة  المهرجانــات  ومتابعــة 

الشــرقية. بالمنطقــة 

العنوان: المدينة : القطيف
 ص. ب : 61100 

الرمز البريدي: 31911 
الهاتف 0096638544040

الفاكس 0096638266056
الجوال 00966544497598

zazarr12@hotmail.com البريد االلكتروني
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ــد  ــلمان أحم ــداهلل س عب
الصفوانــي

-  الوظيفــة: مصــور 
فوتوغرافــي.

-  الدرجــة الوظيفيــة: 
تصويــر  دبلــوم 

فوتوغرافــي.
أربــع  فــي  المشــاركة  الخبــرة:    -

نجــران.  بحفريــة  مواســم 
-  المشــاركة فــي موســم مســح منطقــة 

. لقصي ا
مســوحات  عــدة  فــي  المشــاركة    -
بمختلــف  وحفريــات  ومعاينــات 

المملكــة. مناطــق 
ــار  ــرز اآلث ــة ف ــع لجن ــاركة م -  المش

ــاض. ــا بالري وتوثيقه
العنوان: المدينة: صفوى 

ص. ب: 556 الرمز البريدي: 31921
الهاتف 0096636642888

الفاكس 0096638266056
الجوال 00966555892471

Al-hamzawi@hotmail. البريد االلكتروني
com

 
ــى  ــداهلل عيس ــد عب وحي

ــم إبراهي
الوظيفــة:  مصــور     -

ــي فوتوغراف
ــة الوظيفية:   الدرج    -

دبلوم تصوير فوتوغرافي
الخبــرة:  المشــاركة فــي مســح     -

منطقــه حائــل 
-  المشاركة في حفرية الزارة.

مســوحات  عــدة  فــي  المشــاركة    -
بمختلــف  وحفريــات  ومعاينــات 

المملكــة. مناطــق 

العنوان: المدينة : ص. ب: الرمز البريدي :
الهاتف 0096638504718

الفاكس 0096638266056
الجوال 00966503332725

waheed998@hotmail. البريد االلكتروني
  com

 
عبــداهلل  حســن عــون 

فــره لعصا ا
-   الوظيفــة: مســاعد 

اول اداري 
-  الدرجــة الوظيفيــة: 
س  يــو ر لو بكا

بيــة تر
المكتبات وتقنيات التعليم    -

الوفــد  المشــاركة مــع  الخبــرة:    -
ــال،  ــران، الع ــري )نج ــي األث األلمان

تيمــاء( 
تاريــخ  معــرض  فــي  المشــاركة    -
معــارض   – بالمملكــة  التعليــم 

ن لظهــرا ا
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المشــاركة فــي معــرض متحــف     -
الدمــام التراثــي – قافلــة الخيــر.
العنوان: المدينة : القطيف ص. ب: 10338 

الرمز البريدي : 31911
الهاتف 0096638266056 
 الفاكس 0096638266056
الجوال 00966506202388

haa204@hotmail.com  البريد االلكتروني

ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ماج
ي

ِ
ــّز ــد الغ حم

ــاعد  ــة:  مس -  الوظيف
مكتــب  مديــر 
ــف  ــار والمتاح اآلث

لزلفــي با
ــة:  ــة الوظيفي -  الدرج

ــوي عامــة ثان
-  الخبــرة: 13 ســنة مديــراً لوحــدة 

ــار. اآلث
-  المشــاركة فــي تســجيل وتوثيــق 
معالــم الزلفــي األثريــة والحضاريــة 
ــن 10/7/1421هـــ  ــدأت م ــي ب والت

إلــى 8/8/1421هـــ
العنوان: المدينة : الزلفي ص.ب: 575 

الرمز البريدي: 11932
الهاتف

 الفاكس
الجوال 00966555122589 

  البريد االلكتروني

عبدالعزيز بن منسي سعيد العمري
-  الوظيفة: أخصائي اثار ومتاحف

ــوس آداب  الدرجــة الوظيفية: بكالوري  -
ــف ــار ومتاح ــص آث تخص

1404هـــ  ســنة  تخــرج  الخبــرة:    -
ــار  ــث آث ــة باح ــى وظيف ــن عل وعي
مديــرا  ثــم  الوطنــي  بالمتحــف 
ــرا لمتحــف  ــم مدي ــال ث لمتحــف الع
مديــرا  حاليــا  ويعمــل  نجــران 
ــارك  ــي ش ــف اإلقليم ــف الطائ لمتح
ــي  ــات ف ــن الحفري فــي العديــد م
ضمــن  وشــارك  ونجــران  العــال 
ــق المســح األثــري الشــامل فــي  فري
كل مــن نجــران والقصيــم وشــارك 
ــر  ــن التقاري ــد م ــة العدي ــي كتاب ف
العلميــة وكذلــك ســاهم بشــكل 
ــاب نجــران  ــف كت ــي تألي رئيســي ف
وكتــاب عســير التــي صــدرت ضمــن 
موســوعة سلســلة آثــار المملكــة 
دليــل  وأعــد  الســعودية  العربيــة 
متحــف نجــران وســاهم فــي تطويــر 
ــف  ــل متح ــن دلي ــة م ــة الثاني الطبع
الطائــف وخــالل ســنوات عملــه تمكن 

مــن حضــور العديد 
النــدوات  مــن 
ت  ا ضــر لمحا ا و
وورش العمــل كما 
حضــر العديــد مــن 
داخــل  الــدورات 
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ــا دورة  ــن أبرزه ــة م وخــارج المملك
مكثفــة فــي اللغــة اإلنجليزيــة بمعهد 
ــي  ــاض ودورة ف ــة بالري اإلدارة العام
ــر  ــف اللوف ــف بمتح ــة المتاح صيان
بفرنســا ودورة فــي إدارة وتقنيــة 

ــان.  ــي الياب المتاحــف ف
العنوان:  المدينة: الطائف ص.ب: 5643 

الرمز البريدي: 21499
الهاتف مكتب 027384440 

الفاكس 0555725935
الجوال 027321033

 amsa100@hotmail.com البريد االلكتروني
 

محمد بن عبد اهلل العسبلي
الوظيفــة:  مديــر مكتــب اآلثــار     -

النمــاص بمحافظــة 
الدرجة:   الوظيفية     -

وتقنيــة  إدارة  دورة  الخبــرة:      -
اليابــان. فــي  المتاحــف 

دورة مهــارات متقدمــة فــي معالجــة     -
ــوص. النص

دورة تنميــة مهــارات ســرعة معالجــة     -
النصــوص.

ضمــن  شــارك     -
المســح  فريــق 
األثــري لمنطقــة 
ــورة. ــة المن المدين

العنوان:  المدينة : 
النماص ص.ب : 1006

 الرمز البريدي:                  
الهاتف 072821044

الفاكس 072821099
الجوال 0505763063

 Lil-11@hotmail.com البريد االلكتروني

يعرب بن حسن أمين العلي
الوظيفــة:  مديــر مكتــب اآلثــار     -

تبــوك. بمنطقــة 
-  الدرجــة الوظيفيــة:  بكالوريــوس آداب 

تخصــص آثــار ومتاحــف
ــارب )25(  ــا يق ــرة م ــرة:  خب الخب    -

ــل. ــال العم ــي مج ــنة ف س
األبحــاث  مجــال  فــي  مشــاركة    -

األثريــة. والتنقيبــات 
ــال  ــي مج ــة ف ــاركة الخارجي المش    -

التنقيــب.
المشــاركة فــي بعــض المجــالت     -

بالمنطقــة. المحليــة 
ــة  ــار منطق ــن آث ــات ع ــف كتاب تألي    -

ــوك. تب

العنوان: المدينة : تبوك ص.ب: 1134 
الرمز البريدي:  

الهاتف 044216198 
 الفاكس 044216198 
 الجوال 0504764898 

  البريد االلكتروني 
 Alliy@scta.gov.sa
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طــراد منقــل تركــي 
العنــزي

الوظيفــة: باحــث     -
آثــار مســاعد

ــة الوظيفية:  الدرج    -
آداب  بكالوريــوس 

آثــار  تخصــص 
إســالمية

ــب  ــي التنقي ــاركة ف ــرة: المش الخب    -
مــع جامعــة الملــك ســعود فــي 

1425هـــ. ــام  ــات ع المابي ــع  موق
المشــاركة فــي التنقيــب مــع الفريق     -
الســعودي األلمانــي فــي موقــع قريــة 

. تيما
المشــاركة فــي التنقيــب فــي موقــع     -

قريــة فــي تبــوك.
خبــرة مــا يقــارب أربــع ســنوات فــي     -

مجــال العمــل.
األبحــاث  مجــال  فــي  مشــاركة    -

األثريــة والتنقيبــات 
اسرار النجاح والتميز في العمل     -

ــكرتارية  ــي الس ــامل ف ــج الش البرنام    -
واألرشــفة  المكاتــب  وادارة 

. نيــة و لكتر أل ا
مقدمة في صناعة السياحة     -

مهارات االتصال    -
-  لغة انجليزية من معهد نيهورايزن

العنوان: المدينة :ص.ب: 
 الرمز البريدي: 

الهاتف 044216198 - الفاكس 
الجوال 0506880985 

البريد االلكتروني

ســعد ناصــر مــرزوق 
الماضــي

ــث  ــة:  باح الوظيف    -
ــار آث

الدرجــة الوظيفــي:      -
ــار ــوس آث بكالوري

الخبــرة:  15 ســنة     -
ــل ــي مجــال العم ف

العنوان:  المدينة : تيماء   
ص.ب: 22 

الرمز البريدي: 71941
الهاتف 044633890 

 الفاكس
الجوال 0505380772 

 البريد االلكتروني 
 

ســعود بــن محمــد غالــي 
ــم الماضي الناج

-  الوظيفــة:  باحــث 
ــار آث

-  الدرجــة الوظيفيــة:  
س  يــو ر لو بكا

يــخ ر تا
الخبــرة:  13 ســنه فــي مجــال اآلثــار     -

والمتاحــف
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العنوان:  المدينة : تيماء ص.ب: 22 
الرمز البريدي: 71941

الهاتف 044631807 تحويلة 109
الفاكس 044631807 تحويلة 103

الجوال 0505294103
madysm@scta.gov.sa البريد االلكتروني

ســليم  عقيــل  ســليم 
ي لشــمر ا

-  الوظيفــة: مفتــش 
ــار. آث

-  الدرجــة الوظيفيــة: 
آداب  بكالوريــوس 

ــة. وتربي
-  الخبــرة: 27 ســنة فــي مجــال اآلثــار 

والمتاحــف.

العنوان: المدينة :ص.ب: 
الرمز البريدي: 

الهاتف 044631813 
 الفاكس 044631807
الجوال 0504549029

البريد االلكتروني
 

فرحان بن خلف بن زامل السويدي الشمري
الوظيفة: أخصائي آثار    -

بكالوريــوس  الوظيفيــة:  الدرجــة    -

تاريخ
ــنة  ــرة: 25 س الخب    -
فــي مجــال اآلثــار 

ــف والمتاح

العنوان: المدينة : تيماء 
ص.ب: 22 الرمز البريدي: 71941
الهاتف 044631807 تحويلة 109

الفاكس 044631807 تحويلة 103
الجوال 0504551829 

 البريد االلكتروني

محمد بن حمد السمير النجم
-  الوظيفة:  مديرمكتب اثار تيماء

ــة:  ماجســتير آثــار  -  الدرجــة الوظيفي
ومتاحــف

الخبــرة:  25 ســنة فــي مجــال اآلثــار     -
حف لمتا ا و

العنوان: المدينة : تيماء ص.ب: 22 
الرمز البريدي: 71941

الهاتف 044631807 تحويلة 109
الفاكس 044631807 تحويلة 103

الجوال 0505373558
البريد االلكتروني 

Alnajem1962@hotmail.

 com
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ــن  ــي ب ــن عل ــين ب حس
القنــاوي عبدالمحســن 
الوظيفــة:  أميــن     -

متحــف
جــة  ر لد ا    -

الوظيفيــة: بكالوريــوس آداب وعلــوم 
إنســانية – تاريــخ بجامعــة   الملــك  

بجــدة. عبدالعزيــز 
الخبــرة:  )20( عــام فــي مجــال     -
ــر  ــف قص ــف بمتح ــار والمتاح اآلث

خــزام بجــدة.
مديــر لوحــدة اآلثــار والمتاحــف فــي     -

محافظــة المهــد.
لــدي مشــاركات فــي حفريــات داخل     -

وخــارج المملكــة.
مشــاركات فــي الصحــف والمجــالت     -

ــة. االختصاصي
العنوان:  المدينة : جدة ص.ب: 9515 

الرمز البريدي: 21423
الهاتف 026779676 

 الفاكس
الجوال 0505626396 

 البريد االلكتروني
 

محمد بن أحمد بن محمد أبو زيد
الوظيفة:  أخصائي آثار ومتاحف    -

الدرجــة الوظيفيــة:  بكالوريــوس     -

وعلــوم  أداب 
قســم   – إنســانية 
ــخ اإلســالمي  التاري

يــم لقد ا
 )4( الخبــرة:      -
خبــرة  ســنوات 

ــدة. ــة ج ــي أمان ــرادات ف ــل إي محص
)17( سنة مفتش آثار     -

العنوان: المدينة :  جدة ص.ب:   45048 
الرمز البريدي: 21512 - الهاتف 

026392171
الفاكس 026392171
الجوال 0504598203

Abuzaid.1.2.3@ البريد االلكتروني
 hotmail.com

 
محمد سعد فراج السبيعي

الوظيفة:  رئيس مكتب اثار جدة    -
الوظيفيــة:  بكالوريــوس  الدرجــة    -

ــالمية ــار إس آث
حفريــة  فــي  مشــارك  الخبــرة:      -
ــة  ــالمي بمنطق ــذة اإلس ــع الرب موق

ــورة. ــة المن المدين
فــي  مشــارك     -
ــدود  ــة األخ حفري
ــران. ــري بنج األث
ــر  ــنوات مدي -  )3( س
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مكتب آثار جدة.
العنوان: المدينة :  جدة ص.ب:45048 

الرمز البريدي: 21512 
 الهاتف 026392171

الفاكس 026392171 
 الجوال 0506696122

 faizzz@hotmail.com البريد االلكتروني
 

ــن  ــن عبدالرحم ــعد ب س
ــان ــان الرويس ــن عثم ب
مديــر  الوظيفــة:    -
اآلثــار  مكتــب 
حــف  لمتا ا و
حائــل بمنطقــة 

بكالوريــوس  الوظيفيــة:  الدرجــة     -
ــار آث

الخبــرة: 24 ســنة فــي مجــال اآلثــار     -
والمتاحــف

العنوان: المدينة:حائل ص.ب: 3860
 الرمز البريدي: 

الهاتف 0465331684
الفاكس 0465331684
الجوال 0505165317

 aroesan@hotmail.com البريد االلكتروني

محمد بن إبراهيم حمد الزنيدي
-  الوظيفة: مدير مكتب اثار القصيم

الوظيفيــة:  بكالوريــوس  الدرجــة    -
ــالمية ــار إس آث

-  الخبــرة: )25( فــي مجــال اآلثــار 
والمتاحــف، ومديــر آلثــار المنطقــة 

منــذ عــام 1404هـــ
العنوان: المدينة : عنيزة 
ص.ب:  1072 الرمز 

البريدي: 
الهاتف 063642168 

  الفاكس
الجوال 0505139896 

 البريد االلكتروني 
  

فهد غالي ساير العتيبي
-  الوظيفة:  مساح

-  الدرجة الوظيفية:  دبلوم – مساحة
-  الخبرة

العنوان: المدينة :  عنيزة ص.ب: 483 
الرمز البريدي: 51911

الهاتف 063640449
الفاكس 063640449 
 الجوال 0504898208

البريد االلكتروني 
 Fahad9999@hotmail.com
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رداد  بــن  عبدالرحمــن 
ــي ــوض الثبيت ــن معي ب
باحــث  الوظيفــة:    -
آثــار ومتاحــف اول
-  الدرجــة الوظيفيــة: 
ــار  ــوس آث بكالوري

ــك ســعود ــة المل ــة – جامع قديم
الخبــرة: )11( ســنة فــي مجــال     -

والمتاحــف اآلثــار 
العنوان: المدينة : مكة المكرمة 

ص.ب:  04044 
الرمز البريدي: 21955
الهاتف -025471044 
الفاكس 025471044
الجوال 0555563542

 Abuyara92@hotmail.com البريد االلكتروني
 

عبدالعزيز بن محمد يحيى سعد
الوظيفة: اخصائي آثار ومتاحف    -

بكالوريــوس  الوظيفيــة:  الدرجــة     -
آثــار إســالمية

 )14( الخبــرة:     -
ــال  ــي مج ــنة ف س
اآلثــار والمتاحــف.
فــي  المشــاركة     -
حفريــة األخــدود 

بنجران وبعض المسوحات األثرية.
العنوان المدينة :  مكة المكرمة 

ص.ب: 21046 
الرمز البريدي: 

الهاتف 025471815 تحويلة 104 
 الفاكس 025471044 
 الجوال 0544441478 

 freeshobilly@yahoo.com البريد االلكتروني 

عبيد بن علي بن مرضي الزهراني
باحــث  الوظيفــة:    -

ــار آث
-  الدرجــة الوظيفيــة: 
ــار  ــوس آث بكالوري
ــة  ــالمية بجامع إس

ــعود ــك س المل
الخبــرة: )9( ســنوات فــي مجــال     -

والمتاحــف اآلثــار 

العنوان: المدينة : مكة المكرمة
 ص.ب: 40440 

الرمز البريدي: 21955 
 الهاتف 025471815 
الفاكس 025471044 

 الجوال
 Obaid-z-28@hotmail.com البريد االلكتروني
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ــد  ــم أحم ــزام إبراهي ع
ــب رج

ــة: أخصائي  الوظيف    -
آثــار ومتاحــف

ــة الوظيفية:  الدرج    -
ــار  ــوس آث بكالوري

ــة  ــة بجامع ــار قديم ــف – آث ومتاح
ــعود ــك س المل

الخبــرة: )25( ســنة فــي مجــال     -
والمتاحــف اآلثــار 

مشــارك فــي العديــد مــن الحفريــات     -
ــة. والمســوحات داخــل المملك

ــق  ــع الفري ــم م ــدة مواس ــارك لع -  مش
ــاء. ــعودي بتيم ــي الس األلمان

تطويــر  بلجنــة  مشــارك  عضــو    -
ــي. ــرم الك ــمالية للح ــاحات الش الس

العنوان: المدينة : مكة المكرمة 
ص.ب: 40440 الرمز البريدي: 21955

الهاتف 025471815 
الفاكس 025471044
الجوال 0555517208

 Azzam180@hotmail.com البريد االلكتروني
 

صالح بن محمد جابر آل مريح
اآلثــار  إدارة  مديــر  الوظيفــة:     -

ن ا نجــر بمنطقة
ــي  ــتير ف ــة:  ماجس ــة الوظيفي -  الدرج

اآلثار
 )25( الخبــرة:     -
ــال  ــي مج ــنة ف س
اآلثــار والمتاحــف.

العنوان:  المدينة : 
نجران ص.ب:3005  

الرمز البريدي: 
الهاتف  075425292

الفاكس  075425120
الجوال  0505726373

 Salehmm1@hotmail.com  البريد االلكتروني

بــن  ســعد  بــن  عبــداهلل  بــن  فيصــل 
عبدالعزيــز بــن مغيليــث 

الوظيفة: مساح     -
ــة الوظيفية:  الدرج    -

المرتبــة السادســة
العمــل  الخبــرة:      -
فــي وزارة الزراعــة 
إداري  كعمــل 

أشــهر. ثالثــة  لمــدة 
ــة  ــاو األغذي ــة الف ــي منظم ــل ف العم    -
فــي األمــم المتحــدة كعمــل مســاح 

ــنوات. ــع س ــدة أرب لم
ــة ) إمــارة  العمــل فــي وزارة الداخلي    -
الجــوف ( كعمــل مســاح لمــدة ســنة.
العمــل فــي وزارة التربيــة والتعليــم     -
ــاريع  ــي إدارة المش ــاح ف ــل مس كعم

ــة. والصيان
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ــة  ــة العام ــي لهيئ ــي ف ــل الحال -   العم
ــاح     ــل مس ــار كعم ــياحة واآلث للس

العنوان: المدينة :الرياض 
ص.ب: 3734 الرمز البريدي:11481   

الهاتف 4029500 تحويله 1477 
 الفاكس 4041391

الجوال / 0555441322 
mgilith@scta.gov.sa البريد االلكتروني 

 fasm_2006@hotmail.com

عبداهلل بن عائد العنزي
-  الوظيفة:  مهندس معماري

الدرجــة الوظيفيــة:  بكالوريــوس     -
جامعــة   - بنــاء  وعلــوم  عمــارة 

ســعود الملــك 
اآلثــار  العمــل بقطــاع  الخبــرة:     -
المشــاريع  بــإدارة  والمتاحــف 

. لتنميــة ا و
-  متخصــص بأعمــال: الترميــم وإعــادة 
ــة،  ــي األثري ــة المبان ــل، صيان التأهي

ــجيل. ــق والتس التوثي
العنوان:  مدينة: الرياض ص.ب: 124419 

الرمز البريدي: 11761
الهاتف تحويلة )1495(  

  +96614029500
الفاكس 

+96614041391
الجوال 

+966503493339
 alenazia@sct.gov.sa البريد االلكتروني

scta@mail.net.sa  
  

خالــد بــن علــي بــن 
الجولحــي  محمــد 

ــدس  ــة: مهن -  الوظيف
ــاعد  ــور مس ديك
-  الدرجة الوظيفية: 

-  الخبــرة: ســنتان فــي 
صــالح  مؤسســة 

القصيبــي للديكــورات الخرســانيه
-  ســنه وثمــان اشــهر فــي امانــه الدمــام 

- بلديــه شــرق الدمــام 
العنوان:

 المدينة : الرياض ص.ب: 3734 
الرمز البريدي: 11481 

 الهاتف 96614029500 +  
الفاكس 96614041391+

الجوال 0504994635/ 0599115570 / 
 0508444131

abohadeel@hotmail.com البريد االلكتروني

أحمد بن عتيق القعيد
ــس  ــة:  رئي الوظيف    -
مكتــب اثــار دومــة 

ــدل الجن
جــة  ر لد ا    -
 : ظيفيــة لو ا
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بكالوريوس اثار ومتاحف
))اثار قديمة((    -

الخبــرة: مشــارك بالعديــد مــن اعمال     -
التنقيــب والدراســات االثريــة.

العنوان:  العنوان  الجوف - دومة الجندل - 
جوال / 0503393493 
هاتف / 046222151 
 فاكس / 046223876

qaeeda@sct.gov.sa / ايميل
هاتف / 046222151
فاكس / 046223876
جوال / 0503393493

qaeeda@sct.gov.sa البريد االلكتروني
 

الرحمــن  عبــد  بــدر 
أباحســين محمــد 

-  الوظيفــة:  باحــث 
اثــار ومتاحــف

ــة:   ــة الوظيفي -  الدرج
ــار  ــوس آث بكالوري
جامعــة   - قديــم 

الملــك ســعود
-  الخبرة: مسئول البالغات األثرية

العنوان: الرياض - المربع/ ص. ب 3734 
الرمز 11481

الهاتف  4029400 تحويله 1405
الفاكس  4035319 

 الجوال  0508100626
abahussin@sct.gov.sa  البريد االلكتروني

محمد بن يحيى بن أحمد المتحمي
-  الوظيفة:  مدير مكتب اثار القنفذة

ــة:   ــة الوظيفي -  الدرج
ــار  ــوس آث بكالوري

ــف. ومتاح
الخبــرة: - 14 ســنة     -
ــل  ــال العم ــي مج ف

ــري. األث
ــار  ــي آث ــل فن العم    -

بمتحــف قصــر خــزام بجــدة.
العمــل أميــن متحــف القنفــذة لآلثــار     -

والتــراث الشــعبي.
العمل مفتش إداري.    -

بمحافظــة  اآلثــار  مكتــب  مديــر     -
القنفــذة.

والتــراث  اآلثــار  متحــف  مديــر     -
القنفــذة. بمحافظــة  الشــعبي 
-  المشرف على آثار محافظة الليث. 

الســياحية  التنميــة  لجنــة  عضــو    -
القنفــذة.  بمحافظــة 

-  المشــاركة في المســوحات  والتنقيبات 
األثرية.

العنوان: المدينة : القنفذة  ص.ب 177 
الرمز البريدي : 21912

الهاتف 7321768 / 07    7333067 / 07
الفاكس 7333017 / 07
الجوال 0504509565

MothamyM@scta.gov.sa البريد االلكتروني



- 83 -

دليل المتخصصين في مجال اآلثار  والمتاحف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ــن  ــش ب ــن عاي ــام ب بس
الهــالل عبــداهلل 

باحــث  الوظيفــة:    -
ومتحــف  آثــار 
)أميــن  مســاعد 
الدولــة  قاعــة 

الســعودية والثانيــة ، وقاعــة توحيــد 
) لمملكــة ا

بكالوريــوس  الوظيفيــة:  الدرجــة     -
- آثــار قديمــة  آداب 

الخبــرة:  ســبع ســنوات فــي القطــاع     -
الخــاص، وســنتان فــي مجــال العمــل 

المتحفــي.
العنوان: المدينة: الرياض ص. ب : 3734 

 الرمز البريدي: 11481
 هاتف 014029500  
 فاكس 014029976  
 جوال: 0567729735  

HilalB@scta.gov.sa البريد االلكتروني  

ــره  ــد القه ــن محم ــد ب ــن حام ــد ب خال
العتيبــي

-  الوظيفة: باحث آثار
الدرجــة    -
ــة  ــة: درج الوظيفي
ــن  ــوس م البكالوري
ــرى  ــة أم الق جامع
المكرمــة  بمكــة 
الشــريعة  كليــة 

قســم  اإلســالمية  والدراســات 
ــع  ــالمية م ــم اإلس ــارة والنظ الحض
إعــداد تربــوي للفصــل الثانــي 1414 

جيــد. عــام  بتقديــر  هـــ 
الخبــرة: المســاهمة فــي إعــداد دليــل   

ــف. ــف الطائ متح
المســح  أعمــال  فــي  المشــاركة    -
الميدانــي بالمدينــة المنــورة  لعامــي 

1422هـــ ، 1424هـــ 
-  الحصــول علــى المرتبــة الثامنــة فــي 
25 / 4 / 1427هـــ ومســماها باحــث 

آثــار. 
-  إتمــام العديــد مــن البرامــج التدريبيــة  
ــدورات فــي  ــد مــن ال ــاز العدي واجتي
ومجــال  اآللــي  الحاســب  مجــال 

ــياحة. الس
-  حضــور العديــد مــن ورش العمــل فــي 

مجــال الســياحة.
ــعودي  ــق الس ــع الفري ــاركة م -  المش
ــة  ــب فــي موقــع قري ــي للنقي األلمان
ــاراَ مــن 6 / 3 / 1431هـــ. ــا اعتب بتيم
ــعودي  ــق الس ــع الفري ــاركة م -  المش
ــة  ــب فــي موقــع قري ــي للنقي األلمان
ــن 8 / 11 / 1431هـــ. ــاراَ م ــا اعتب بتيم
ــعودي  ــق الس ــع الفري ــاركة م -  المش
ــة  ــب فــي موقــع قري ــي للنقي األلمان
ـ  ــن 10 / 3 / 1432هــ ــاراَ م ــا اعتب بتيم

العنوان: مكتب اثار الطائف
الهاتف
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الفاكس
الجوال

البريد االلكتروني

ــي ســعيد  ــن عل ســعيد ب
ــي القرن

ــر  ــة:  مدي الوظيف    -
اآلثــار  مكتــب 
عســير بمنطقــة 
-  الدرجــة الوظيفيــة:  
ــار  ــوس آث بكالوري

ــار إســالمية. ـ آث
الخبرة:      -

ــراف  ــداد واإلش ــي اإلع ــاركة ف المش    -
ــي  ــم ف ــخ التعلي ــرض تاري ــى مع عل
ــذي  ــور ال ــق وص ــام وثائ ــة ع مائ
أقيــم بمركــز الملــك فهــد الثقافــي 
خــالل  بابهــا  المفتاحــة  قريــة  ـ 
ــى  إل ــن 14/4/1422هـــ  ــرة م الفت

11/6/1422هـــ.
-  المشــاركة في مســح المواقــع األثرية 

ــير عام 1427هـ. بمنطقة عس
المواقــع  مســح  فــي  المشــاركة   -
األثريــة بمحافظــة ســراه عبيــده 

1428هـــ. ــام  ع
ــن  ــدد م ــق ع ــي توثي ــاركة ف -   المش
ــير  ــة عس ــة بمنطق ــع األثري المواق

ــا. ــة عنه ــر الالزم ــداد التقاري وإع
ــعودي  ــق الس ــع الفري ــاركة م -  المش

ــة  ــي حفري ــترك ف ــي المش األمريك
موقــع جــرش األثــري بمحافظــة أحد 

رفيــده للعاميــن 1429هـ/1430هـــ
اآلثــار  لمكتــب  مديــراً  تكليفــي    -

1432هـــ. عســير  بمنطقــة 
العنوان
الهاتف

 الفاكس
الجوال

البريد االلكتروني

بدر بن فهد الشمري
ــث  ــة:  باح الوظيف    -
ومتاحــف  آثــار 

مســاعد.
-  الدرجــة الوظيفيــة:  
ــار  ــوس آث بكالوري
ومتاحــف ـ آثــار 

ــة. قديم
ــال  ــي أعم ــاركة ف ــرة:  المش الخب    -
المســوحات األثريــة لعــام 1428هـــ.
-  المشــاركة فــي أعمــال التنقيبــات 
ــة  ــد األثري ــة في ــي مدين ــة ف األثري
فــي الموســم الثالــث لعــام 1429هـ.
-   المشــاركة فــي أعمــال ترميــم مدينة 
ــث  ــم الثال ــي الموس ــة ف ــد األثري في
ــام 1429هـــ  ــع والخامــس لع والراب

و1431هـ. و1430هـ 
ترميــم  أعمــال  فــي  المشــاركة    -
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موقعــي الدفــي و المردومــه فــي 
ــام 1432هـــ. ــل لع ــة الجبي محافظ
-  المشــاركة مــع البعثــة الســعودية 
ــي  ــم ف ــال الترمي ــي أعم ــة ف األلماني
موقــع قريــة األثــري بمحافظــة 

ــام 1432هـــ. ــاء لع تيم
ــر  ــم وتقدي ــة تقيي ــي لجن ــرر ف -  مق
ــا  ــم ضبطه ــي يت ــة الت القطــع األثري
ومصادرتهــا مــن بعــض الجهــات 

الحكوميــة.
ــن  ــاون بي ــة التع ــي إتفاقي ــو ف -   عض

ــد. ــة البري ــة ومؤسس الهيئ
-  حمايــة اآلثــار وإزالــة التعديــات علــى 

المواقــع األثريــة.
العنوان: المدينة :الرياض   

ص.ب: 3734 الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500

الفاكس 014035319 
الجوال 0545698998

Shammarib@scta.gov.sa البريد اإللكتروني
 

عبدالهادي خليف طراد المعيقل
االثــار  مكتــب  مديــر  الوظيفــة:    -

بمنطقــة الجــوف
ــة الوظيفية:   الدرج    -
ــار  ــوس اث بكالوري
ــة  ــالميه / جامع اس
ســعود   الملــك 

1404هـ

ــب  ــر مكت ــا مدي ــرة:  يعمل حالي الخب    -
االثــار بالجــوف 

ــان  ــي اللج ــاركات ف ــدة مش ــه ع ل    -
المتخصصــه فــي االثــار 

كذلــك  مقــاالت  عــدة  ولــه     -
االثــار  مجــال  فــي  متخصصــه 
ــن  ــرا لمتحــف الجــوف م ــل مدي عم    -

ــى 1415هـ 1404هـــ ال
-  ثــم انتقــل الــى ادارة التربيــه والتعليم 

ف  لجو با
ثــم عمــل مديــرا لوحــدة االثــار     -
ــاع  ــم قط ــن ض ــى حي ــف ال والمتاح
االثــار الــى  الهيئــه العامــه للســياحه 

ــار  واالث
الهاتف

الفاكس
الجوال

 
عمار عبد الكريم الصيوان

-  الوظيفة: باحث اثار ومتاحف
-  الدرجــة الوظيفيــة: بكالوريــوس أثــار 
ــعود-  ــك س ــة المل ــة – جامع قديم

ــي  ــر فوتوغراف ــوم تصوي دبل
-  الخبرة: 

العنوان: الرياض  ص ب 
12049:

 الرمز البريدي:11679
الهاتف  4029500

الفاكس  4029976
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الجوال  0555856574
D_AALSIWAN23@  البريد االلكتروني

HOTMAIL.COM
 

ــادي  ــن عبداله ــض ب عاي
ــي ــاب القحطان عج

ــم  ــة:  مترج -  الوظيف
ــة ــة إنجليزي لغ

ــة:   ــة الوظيفي -  الدرج
بكالوريــوس لغــة 
ــا ــة وآدابه إنجليزي

ــنوات( ــة )7 س ــرة  إداري ــرة: خب -  الخب
اآللــي  بالحاســب  الطباعــة  فــي 
وتحريــر  الرســمية  والمكاتبــات 
الرســمية  والتقاريــر  الخطابــات 
ســنوات(   8( مــن  أكثــر  خبــرة    -
فــي تحريــر وترجمــة الخطابــات 
والتقاريــر  الرســمية  والمكاتبــات 
بحوليــة  بعضهــا  نشــر  األثريــة 

منهــا: الســعودية  أطــالل 
-  مســح أثــري فــي جنــوب وغــرب 
المملكــة العربيــة الســعودية عــام 

18 أطــالل  2002م، 
Al-Ukhdoud Excavation)Najran(, 4th Season, 

1422-2003, Atlal Vol.18

الموســم  2003م،  عــام  تقريــر    -
الثالــث للمشــروع األثــري الفرنســي 
ــالل  ــح، أط ــن صال ــعودي  بمدائ الس

19

ــع عــام 2004  ــر الموســم الراب تقري    -
ــعودية  ــة الس ــروع البعث ــن مش م ع
الفرنســية فــي مدائــن صالــح، أطــالل 

20
-   Survey of Ancient Yemeni Trade and 

Pilgrimage Route, Atlal Vol.18

- Archaeological Survey, Afeef 

Governorate, 1st Season, 

1 4 2 8 - 2 0 0 7 ) u n p u b l i s h e d (

- Results of Archaeological Survey 

of Dedan Site, 2nd Season, 

1 4 2 6 - 2 0 0 5 ) u n p u b l i s h e d (

-   Preliminary Report on The Survey And 

Documentation of Archaeological 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-
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Mabiyyat(Site 2nd Season, 

1 4 2 6 - 2 0 0 5 ) u n p u b l i s h e d (

- Jarash City Excavation, 

1432-2011)unpublished(

العنوان  المدينة: الرياض
 ص. ب 155471 ، الرياض 11758

الهاتف  1500/014029500 
 فاكس  014036952
جوال 0504406477 

Ayidh2009@hotmail.com  بريد إلكتروني 

عايد ناصر عايد ال حماد
الوظيفــة:  مديــر مكتــب االثــار     -

الدواســر بــوادي 
المؤهــل  الوظيفيــة:   الدرجــة   -
اســالميه      اثــار  -بكالوريــوس 

ســعود الملــك  جامعــة 
-  الخدمه من عام 1409 

ــة  ــي حفري ــاركه ف ــرة:  المش -  الخب
ــم ــدة مواس ــدود لع االخ

ــوحات  ــال المس ــي اعم ــاركه ف -  المش
ــر ــوادي الدواس ــه ب االثري

ــوحات  ــال المس ــي اعم ــاركه ف -  المش
ــث  ــه بتثلي االثري

فــي  المشــاركه    -
التنقيــب  اعمــل 
ــرش  ــع ج ــي موق ف

رفيــده باحــد 
العنوان: وادي الدواسر

ص ب 1213  الرمز البريدي  11991
الهاتف

 الفاكس
الجوال 0566884604  / 0504181501
ayed1382 @hotmail.com البريد االلكتروني

عبدالرحمن بن دهيم نهار الرشيدي 
-  الوظيفــة:  مســاعد اداري ) يعمــل حالياً 
نائــب لمديــر مكتــب آالثاروالمتاحــف 

ــة حائل. بمنطق
-  الدرجــة الوظيفيــة:  ثانويــة عامــة + 

دبلــوم لغــة انجليزيــة
ــع  ــرة:  20 ســنة  عمــل بالمواق الخب    -
واالشــراف  والتاريخيــة  االثريــة 

ــا عليه
المســح  أعمــال  فــي  المشــاركة    -
األثــري والحفريــات األثريــة بمدينة 

ــر. االجف
مكتــب  لمديــر  نائــب  عملــت   -

اآلثــار  حائــل  بقطــاع 
- دورة فــي اعــداد التقريــر عــن المواقــع 

الثرية  ا
دورة مدراء بمعهد اإلدارة.   -

ــال  ــي مج دورات ف   -
فــن االتصــال 

العنوان:  حائل ص.ب: 
1171

 الرمز البريدي: 
81431
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الهاتف 065340096 
 الفاكس 065340096 
 الجوال 0555158615

البريد االلكتروني 

فايــز  بــن  عبــداهلل 
الشــهري يوســف 

باحــث  الوظيفــة:  
ومتاحــف  آثــار 

عد مســا
الوظيفيــة:   الدرجــة 
بكالريــوس آثــار

ــال  ــي مج ــنوات ف ــالث س ــرة:  ث الخب
ــات  ــي حفري ــاركة ف ــار- المش اآلث

ــرش ــات ج ــال وحفري الع
العنوان: الرياض ص ب 270521 

الرمز 11352
الهاتف

 الفاكس
الجوال 0553350741

abaaadi@hotmail.com البريد االلكتروني

عوض بن أحمد سعيد القرني
ومتاحــف  آثــار  باحــث  الوظيفــة:   -

مســاعد
-  الدرجــة الوظيفيــة: بكالوريــوس آثــار 

ومتاحــف - آثــار قديمــة
ــاع  ــي القط ــنوات ف ــت س ــرة: س -  الخب

ــاص. الخ

-  العمــل حاليــاً فــي قطــاع اآلثــار 
والمتاحــف بالهيئــة العامــة للســياحة 
ــار  ــة اآلث ــال حماي ــي مج ــار ف واآلث
والمحافظــة عليهــا منــذ ســنتين 

ــف. ونص
العنوان:  المدينة :الرياض ص.ب:3734 

الرمز البريدي: 11481
الهاتف 014029500

الفاكس 014035319 
 الجوال 0507033003

GarniAw@scta.gov.sa البريد اإللكتروني

بندر هادي سعيد آل وبر
-  الدرجــة الوظيفيــة:  بكالوريــوس إدارة 
ــار  ــياحة واآلث ــة الس ــياحية كلي س

ــك ســعود ــة المل بجامع
-  الخبــرة:  3 ســنوات خبــرة فــي الهيئــة 

العامــة للســياحة واآلثار.
-  المشاركة في تنظيم سوق عكاظ 

-  المشاركة في الجنادرية.
-  دورة حاسب آلي.

العنوان:  المدينة: الرياض ص.ب :84641  
- الرمز البريدي: 11681 

 الهاتف 018808607
الفاكس 018808640 
 جوال 0551455576 

البريد االلكتروني 
WabarB@scta.gov.sa
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احمــد  بــن  ســعيد 
طــر ما بو ا

ــث  ــة:  باح الوظيف    -
ــف ــار ومتاح آث

ــة الوظيفية:   الدرج    -
اداب  بكالوريــوس 

ــة  ــخ – جامع ــوم انســانية  - تاري وعل
الملــك عبدالعزيــز -   دبلــوم حاســب 

آلــي
الخبــرة:  أميــن بكليــة معلميــن     -

بيشــة.
ــالم  ــة واالع ــات العام ــر العالق مدي    -
التربــوي بكليــة معلميــن بيشــة.

مديرشــئون الطــالب بكليــة معلميــن     -
أبهــا.

خمــس ســنوات باحــث آثــار فــي     -
ــم  ــة والتعلي ــار بالتربي ــدة اآلث وح
بمنطقــة عســير ومــن ثــم االنتقــال 
ــار. ــياحة واآلث ــة للس ــة العام للهيئ
فــي مســح محافظــة  المشــاركة    -

1429هـــ. لعــام  النمــاص 
فــي حفريــة جــرش  المشــاركة    -

. ســمين لمو
العنوان: ابها ص.ب 4267 

الرمز البريدي 61491
الهاتف 072307307 
 الفاكس 072306961
جوال 0500691635

Saeed8214@hotmail.com البريد االلكتروني

ــوض  ــن ع ــز ب عبدالعزي
ــم آل غان

الوظيفــة: مهنــدس     -
ــاعد مس

ــة:  ــة الوظيف -  الدرج
س  يــو ر لو بكا

معماريــة  هندســة 
– عمــارة وعلــوم بنــاء – كليــة 
جامعــة   – والتخطيــط  العمــارة 

ســعود الملــك 
اآلثــار  بمكتــب  العمــل  الخبــرة:    -
والمتاحــف بمنطقــة عســير – قطــاع 
ــياحة  ــة للس ــة العام ــار – الهيئ اآلث

ــار واآلث
التــراث  مركــز  إلــى  االنتقــال    -
ــة  ــة العام ــي بالهيئ ــي الوطن العمران

واآلثــار للســياحة 
-  الحصــول علــى دورة صيانــة وترميــم 
ــة 2010م ــي األثرية والتاريخي المبان

-  المشــاركة بمؤتمــر التــراث العمراني 
-  عمــان - األردن 2011م

-  الحصــول علــى دورة إدارة التــراث 
ــطنبول –  ــالمي – اس ــي اإلس العمران

تركيــا 2011م
-  اإلشــراف علــى مشــروع إعــادة ترميــم 
وتأهيــل قصــر أبــو ملحــة التــراث – 

بها أ
-  اإلشــراف علــى مشــروع إعــادة ترميــم 

وتأهيــل قلعــة الدوســرية - جازان
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العنوان:  أبها  ص.ب 4267 
الرمز البريدي 61491
الهاتف  072307307 

  الفاكس  072306961
جوال  0502005050 

ghanema@scta.gov.sa البريد االلكتروني 

بــن  المحســن  عبــد 
المنيــف إبراهيــم 

باحــث  الوظيفــة:   -
ــار ومتاحف أول آث
-  الدرجــة الوظيفيــة: 
ــار  ــوس آث بكالوري

ــة. قديم
ــرة 14 ســنة فــي مجــال العمــل  -  الخب
األثــري والمتاحــف منذ عــام 1998م
المســح  أعمــال  فــي  المشــاركة    -
ــن :  ــي كل م ــب ف ــري والتنقي األث
القصيــم ـ شــقراء ـ جزيــرة فرســان 

ـ  تيمــاء موســمين.
وتنفيــذ  إعــداد  فــي  المشــاركة    -
المتاحــف فــي كل مــن : الباحــة 
ــة  ــوك ـ مك ــر ـ تب ــل ـ عرع ـ حائ
ـ  الطائــف  ـ  شــقراء  ـ  المكرمــة 

المجمعــة.
ــداد  ــز واألع ــي التجهي ــاركة ف المش    -
األثريــة  المعــارض  للعديــد مــن 

ــة ــل المملك داخ
العنوان: المدينة : المجمعة

ص.ب  1711
الرمز البريدي :1952 

 الهاتف : 4322578/06     
فاكس: 4041391/06

جوال
Monefa@scta.gov.sa البريد االلكتروني



سلطنة عمان
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)البراشدي(، ريا بنت سيف بن نبهان
ــع -   ــف راب ــة متاح الوظيفة:أخصائي    -
دائــرة المتاحــف – المديريــة العامــة 

ــف ــار والمتاح لآلث
وزارة التراث والثقافة    -

سنوات الخبرة: منذ ) 2011م(     -
شــهادة  علــى  حاصلــة  الشــهادات:    -
عمليــات  إدارة  فــي  بكالوريــوس 
ســياحية - جامعــة الســلطان قابــوس 

2007م( (
اللغات: اللغة االنجليزية     -

ــد  ــي العدي ــاركات: شــاركت ف المش    -
ــل ــن ورش العم م

الــدورات: تلقــت عــددا مــن الــدورات     -
التدريبيــة 

  العنوان: ص.ب.668 الرمز البريدي 100 
مسقط - سلطنة عمان
الهاتف: 24641316

الفاكس: 24641453
alshahed44@hotmail. :البريد االلكتروني

com

)البكري(، سلطان بن سيف بن ناصر  
-   الوظيفــة: مديــر 
التنقيــب  دائــرة 
ت  ســا ا ر لد ا و

  . يــة ثر أل ا
-  المديريــة العامــة 
لآلثــار والمتاحــف.

-  وزارة التراث والثقافة
-  سنوات الخدمة: منذ ) 1999م(

-  الشــهادات: حاصــل علــى ماجســتير في 
ــام  ــة برمنجه ــار - جامع ــال اآلث مج

ــة المتحــدة )2010م(. بالمملك
-  اللغات: اللغة االنجليزية.

-  الُمَشــاََركات: شــارك فــي العديــد 
مــن المســوحات والتنقيبــات األثريــة 
العلميــة  والنــدوات  والمؤتمــرات 

ــلطنة. ــارج الس ــل وخ داخ
-  الــدورات: تلقــى عــدداً مــن الــدورات 
التدريبيــة، وشــارك فــي ورش العمــل 

المختلفــة.
العنوان: ص.ب. 668

 الرمز البريدي 113 
 مسقط - سلطنة عمان

الهاتف: 24641535  
 الفاكس: 24641533  

sultan.b@mhc.gov.om :البريد االلكتروني

)البلوشي(، زبيدة بنت خميس بن عيد
- الوظيفــة: مرشــدة متحــف ثــاٍن - 

الطبيعــي. التاريــخ  متحــف 
- دائــرة المتاحــف – بالمديريــة العامــة 

لآلثــار والمتاحــف.
- وزارة التراث والثقافة.

- سنوات الخدمة: منذ )10/9/1995م(. 
شــهادة  علــى  حاصلــة  الشــهادات:   -

أدبــي.  – العامــة  الثانويــة 
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- اللغات: اللغة االنجليزية.
ــدورات  ــن ال ــدداً م ــت ع ــدورات: تلق - ال

ــة. التدريبي
العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 113 

مسقط- سلطنة عمان
الهاتف: 24641422/24641421 

 الفاكس: 24641453 

)البلوشــي(، طاهــرة بنت 
موســى بــن ابراهيــم

ــرفة  ــة: مش -  الوظيف
وزارة  متحــف 
ــة. ــراث والثقاف الت
-  دائــرة المتاحــف - 
ــة  ــة العام بالمديري
ــف. ــار والمتاح لآلث

-  وزارة التراث والثقافة.
منــذ  الخدمــة:  ســنوات   -

 . ) 3م 1 / 1 0 / 1 9 9 0 (
-  الشــهادات: حاصلــة علــى ليســانس 
آداب/تاريــخ مــن جامعــة بيــروت 

)1998م(. العربيــة 
-  اللغات: اللغة االنجليزية.

ــد  ــي العدي ــاركت ف ــاََركات: ش -  الُمَش
ــدوات. ــن الن م

-  الــدورات: تلقــت عــدداً مــن الــدورات 
التدريبيــة

ــدي  ــز البري ــوان: ص.ب. 668 الرم العن
ــان ــلطنة عم ــقط - س 113 – مس

الهاتف: 24701289 

)البلوشي(، طالل بن علي بن محمد 
- الوظيفــة: مرشــد متحــف رابــع - 

متحــف قلعــة صحــار.
ــة  ــة العام ــف – المديري ــرة المتاح - دائ

ــف. ــار والمتاح لآلث
- وزارة التراث والثقافة.

- سنوات الخبرة: منذ )2001م(.
شــهادة  علــى  حاصــل  الشــهادات:   -

)2007م(. العامــة  الثانويــة 
- اللغات: اللغة االنجليزية.

- المشــاركات: شــارك فــي العديــد مــن 
المؤتمــرات والنــدوات وورش عمــل.

ــدورات  ــن ال ــدداً م ــى ع ــدورات: تلق - ال
ــة.  التدريبي

العنوان: ص.ب.668 الرمز البريدي -100 
مسقط – سلطنة عمان
الهاتف: 26844758 
 الفاكس: 26844758

abuladen@yahoo.com :البريد االلكتروني

)البوســعيدي(، ســمية بنــت حمــد بــن 
حمود 

ــة  ــة: أخصائي - الوظيف
آثــار ثــاٍن

التنقيــب  دائــرة    -
ت  ســا ا ر لد ا و

       . يــة ثر أل ا



- 95 -

دليل المتخصصين في مجال اآلثار  والمتاحف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المديرية العامة لآلثار والمتاحف.   -
وزارة التراث والثقافة.   -

سنوات الخدمة: منذ )2007م(.   -
الشــهادات: حاصلــة علــى بكالوريــوس    -
آداب/آثــار - جامعــة الســلطان قابوس 

)2001م(.
- اللغات: اللغة اإلنجليزية.

ــال  ــي أعم ــاََركات: المشــاركة ف - الُمَش
ــة. ــرة المختلف الدائ

ــل  ــي ورش العم ــدورات: شــاركت ف - ال
ــة. المختلف

العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 113 
مسقط - سلطنة عمان
الهاتف: 24641541

الفاكس: 24641533
sumia@mhc.gov.om :البريد االلكتروني

)الجابري(، عزة بنت أحمد بن محمد
ــاٍن –  ــة متاحــف ث الوظيفــة: أخصائي   -

ــي. ــخ الطبيع ــف التاري متح
دائــرة المتاحــف - المديريــة العامــة    -

ــف.  ــار والمتاح لآلث
وزارة التراث والثقافة.   -

الخدمــة:  ســنوات    -
)2006م(. منــذ 

ــة  الشــهادات: حاصل   -
شــهادة  علــى 
بكالوريــوس فــي 
األحيــاء  علــوم 

ــوس  ــة الســلطان قاب ــة – جامع البيئي
. ) 2005م (

دبلــوم  شــهادة  علــى  حاصلــة    -
ــات  ــة المعلوم ــي تقني ــدج ف كامبري

2013م(. )ينايــر   ICDL
الخبرة: تنظيم معارض.   -

ــى  ــراف عل ــة األش ــي عملي ــاعد ف تس   -
متحــف التاريــخ الطبيعــي.

العمــل فــي مشــروع متحــف التاريــخ    -
ــي. الطبيع

اللغات: اللغة اإلنجليزية.   -
ــد  ــي العدي ــاركات: شــاركت ف المش   -
مــن المؤتمــرات والنــدوات وورش 

ــل. العم
الــدورات: تلقــت عــدداً مــن الــدورات    -

ــة. ــة التخصصي التدريبي
العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 100  

مسقط – سلطنة عمان
الهاتف: 24641368 
 الفاكس: 24641453

az.onhm@gmail.com :البريد االلكتروني

)الجابــري(، ســليمان بــن حمــدان بــن 
ســليمان

الوظيفــة: مرشــد متحــف رابــع -    -
متحــف الطفــل. 

دائــرة المتاحــف – المديريــة العامــة    -
ــف. ــار والمتاح لآلث

وزارة التراث والثقافة.   -
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سنوات الخبرة: منذ )1984م(.   -
شــهادة  علــى  حاصــل  الشــهادات:   -

)1984م(. لعــام  اعداديــة 
اللغات: اللغة االنجليزية.    -

الــدورات: تلقــى عــدداً مــن الــدورات    -
ــة. التدريبي

العنوان: ص.ب.668 
الرمز البريدي -100 مسقط – سلطنة 

عمان
الهاتف: 24605368

الفاكس: 24605368

)الجابــري(، محمــد بــن 
خلفــان بــن محمــد

ــد  ــة: مرش الوظيف   -
 - ثالــث  متحــف 
ــي  ــف العمان المتح

الفرنســي.
ــف -  ــرة المتاح دائ   -

المديريــة العامــة لآلثــار والمتاحــف. 
وزارة التراث والثقافة.   -

سنوات الخدمة: منذ )1985م(.    -
شــهادة  علــى  حاصــل  الشــهادات:    -

)2007م(. عامــة  ثانويــة 
اللغات: اللغة اإلنجليزية.   -

الــدورات: تلقــى عــدداً مــن الــدورات    -
ــة. التدريبي

العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 100 
مسقط – سلطنة عمان

الهاتف: 24736613 
 الفاكس: 24736613

)الجابــري(، يوســف بــن 
علــي بــن حمــود

ــد  ــة: مرش الوظيف   -
متحــف خامــس - 
التاريــخ  متحــف 

الطبيعــي. 
ــف -  ــرة المتاح دائ   -

المديريــة العامــة لآلثــار والمتاحــف. 
وزارة التراث والثقافة.   -

سنوات الخدمة: منذ )2009م(.   -
شــهادة  علــى  حاصــل  الشــهادات:    -

)2008م(. عامــة  ثانويــة 
اإلنجليزيــة  اللغــة  اللغــات:    -

. نيــة لما إل ا و
المشــاركات: شــارك فــي العديــد    -

العمــل. مــن ورش 
الــدورات: تلقــى عــدداً مــن الــدورات    -
ــة داخــل وخــارج الســلطنة. التدريبي

العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 100  
مسقط – سلطنة عمان
الهاتف: 24641421

الفاكس: 24641453
yousufoman@hotmail. :البريد االلكتروني

com
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ــن  ــدي(، ســعيد ب )الجدي
ســالم بــن ســعيد 

ــة: أخصائي  الوظيف   -
ــاٍن  ــار ث آث

التنقيــب  دائــرة    -
ت  ســا ا ر لد ا و

  . يــة ثر أل ا
المديرية العامة لآلثار والمتاحف.   -

وزارة التراث والثقافة.   -
سنوات الخدمة: منذ )2007م(.   -

الشــهادات: حاصــل علــى بكالوريــوس    -
 – رئيســي  تخصــص  آداب/آثــار 
ــة  ــي - جامع ــص فرع ــياحة تخص س

)2003م(. قابــوس  الســلطان 
اللغات: اللغة اإلنجليزية.   -

الُمَشــاََركات: شــارك فــي العديــد    -
مــن المســوحات والتنقيبــات األثريــة 

ــلطنة. ــارج الس ــل وخ داخ
ــل  ــي ورش العم ــارك ف ــدورات: ش ال   -

المختلفــة.
العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 113 

مسقط - سلطنة عمان
الهاتف: 24641539 

 الفاكس: 24641533  
said_j@mhc.gov.om :البريد االلكتروني

)الحارثي(، يوسف بن حمدان
الوظيفــة: مرشــد متحــف ثــاٍن -    -

الطبيعــي. التاريــخ  متحــف 

دائــرة المتاحــف - المديريــة العامــة    -
ــف. ــار والمتاح لآلث

وزارة التراث والثقافة.   -
منــذ  الخدمــة:  ســنوات    -

  . ) 1م / 1 0 / 1 9 8 5 (
الــدورات: تلقــى عــدداً مــن الــدورات    -

ــة. التدريبي
 العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 113  

مسقط - سلطنة عمان
الهاتف: 24641422/24641421  

الفاكس: 24641453    

فاطمــة  )الحارثــي(، 
ــن ســالم ــت عيســى ب بن
الوظيفــة: موظفــة    -
دائــرة   - إداريــة 

المتاحــف.
ــة  ــة العام المديري   -
لآلثــار والمتاحــف.

وزارة التراث والثقافة.   -
سنوات الخدمة: منذ )2011م(.   -

شــهادة  علــى  الشــهادات: حاصلــة    -
- كليــة  دبلــوم ســفر وســياحة 

)2008م(. الســياحية  عمــان 
دبلــوم  شــهادة  علــى  حاصلــة    -
ــات  ــة المعلوم ــي تقني ــدج ف كامبري

2013م(. )ينايــر   ICDL
الخبرة: تنظيم معارض.   -

ــة للمتاحــف  ــة الوطني ــررة اللجن مق   -
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ــذ )2013م(. ــلطنة من ــي الس ف
اللغات: اللغة اإلنجليزية.   -

ــد  ــي العدي ــاركات: شــاركت ف المش   -
ــل. ــدوات وورش العم ــن الن م

الــدورات: تلقــت عــدداً مــن الــدورات    -
ــة. تدريبي

العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 100 
مسقط – سلطنة عمان
الهاتف: 24641597 
 الفاكس: 24641453

alharthi.fi@gmail.com :البريد االلكتروني

)الحجري(، مروان بن عامر بن محمد
ــيد  ــف الس ــرف متح ــة: مش الوظيف   -

ــي. ــن عل ــل ب فيص
دائــرة المتاحــف - المديريــة العامــة    -

ــف. ــار والمتاح لآلث
وزارة التراث والثقافة.   -

سنوات الخدمة: منذ )1993م(.   -
شــهادة  علــى  حاصــل  الشــهادات:   -

)1993م(. عامــة  ثانويــة 
اللغات: اللغة اإلنجليزية.   -

- المشــاركات: شــارك فــي العديــد مــن 
المؤتمــرات والنــدوات وورش العمــل.
الــدورات: تلقــى عــدداً مــن الــدورات    -

ــة. التدريبي
العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 100 

مسقط – سلطنة عمان
الهاتف: 24641612 

 الفاكس: 24641453
marwan125512@ :البريد االلكتروني

yahoo.com

ــدة بنت  )الحســني(، حمي
عبــداهلل بــن محمــد

الوظيفــة: مشــرفة    -
ــل. ــف الطف متح

ــف -  ــرة المتاح دائ   -
ــة  ــة العام المديري
لآلثــار والمتاحــف.

وزارة التراث والثقافة.   -
شــهادة  علــى  الشــهادات: حاصلــة    -

علمــي.   – العامــة  الثانويــة 
منــذ  الخدمــة:   ســنوات   -

. ) 3م 1 / 1 0 / 1 9 9 0 (
ــدورات  ــن ال ــدداً م ــت ع ــدورات: تلق - ال

ــة. التدريبي
العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 113  

مسقط - سلطنة عمان
الهاتف: 24605369  
 الفاكس: 24605368

 )الحســني(، ســالم بــن 
ــالم ــن س ــد ب محم

مرشــد  الوظيفــة:   -
 - رابــع  متحــف 
التاريــخ  متحــف 

. لطبيعــي ا
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دائــرة المتاحــف - المديريــة العامــة    -
ــف. ــار والمتاح لآلث

وزارة التراث والثقافة.   -
شــهادة  علــى  حاصــل  الشــهادات:   -

علمــي.  - العامــة  الثانويــة 
- سنوات الخدمة:منذ )24/12/1985م(. 

الــدورات: تلقــى عــدداً مــن الــدورات    -
ــة. التدريبي

اللغات: اللغة االنجليزية.   -
العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 113 

مسقط - سلطنة عمان
الهاتف: 24641422/24641421  

الفاكس: 24641453    

مســعود  )الحضــري(، 
بــن ســالم محمــد  

مرشــد  الوظيفــة:   -
ثالــث  متحــف 
قســم  فــي 
ــب  ــح والتنقي المس

. ت ســا ا ر لد ا و
بدائــرة اآلثــار والمتاحــف المديريــة    -

ــة. ــراث والثقاف ــة للت العام
بمحافظة ظفار.  

وزارة التراث والثقافة.   -
منــذ  الخدمــة:  ســنوات    -

. ) 2م 0 / 1 1 / 1 9 9 3 (
الشــهادات: حاصــل علــى الثانويــة    -

1989م. ســنة  العامــة 

ــدة  ــي ع ــى وشــارك ف ــدورات: تلق ال   -
ــار. ــال االث ــي مج ــدوات ف دورات ون

 العنوان: ص.ب643 صاللة - الرمز 
البريدي 211 ـ سلطنة عمان

الهاتف: 23294120
 الفاكس: 23295047

 )الذهلــي(، علــي بــن 
ــالم ــن س ــن ب حس

ــة: أخصائي  الوظيف  - 
ثــاٍن-  آثــار 
التنقيــب  بدائــرة 
ت  ســا ا ر لد ا و

  . يــة ثر أل ا
المديرية العامة لآلثار والمتاحف.   -

وزارة التراث والثقافة.   -
سنوات الخدمة: منذ )2007م(.   -

الشــهادات: حاصــل علــى بكالوريــوس    -
آداب/آثــار تخصــص رئيســي – بيئــة 
ــلطان  ــة الس ــي جامع ــص فرع تخص

قابــوس )2002م(.
اللغات: اللغة اإلنجليزية.   -

الُمَشــاََركات: شــارك فــي العديــد    -
مــن المســوحات والتنقيبــات األثريــة 

ــلطنة. ــارج الس ــل وخ داخ
ــل  ــي ورش العم ــارك ف ــدورات: ش ال   -

المختلفــة
 العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 113 

مسقط - سلطنة عمان
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الهاتف: 24641534 
 الفاكس: 24641533 

archaeology@mhc.  :البريد االلكتروني
gov.om

)الرئيســي(، مريــم بنــت خميــس بــن 
محمــد

ــع -  ــف راب ــدة متح ــة: مرش الوظيف   -
متحــف التاريــخ الطبيعــي.

دائــرة المتاحــف - المديريــة العامــة    -
ــف. ــار والمتاح لآلث

وزارة التراث والثقافة.   -
سنوات الخدمة: منذ )2011م(.   -

شــهادة  علــى  حاصلــة  الشــهادات:   -
عمليــات  إدارة  فــي  بكالوريــوس 
ســياحية – جامعــة الســلطان قابــوس 

2007م(. (
دبلــوم  شــهادة  علــى  حاصلــة    -
ــات  ــة المعلوم ــي تقني ــدج ف كامبري

2013م(. )ينايــر   ICDL
االنجليزيــة  اللغــة  اللغــات:    -

. نســية لفر ا و
ــد  ــي العدي ــاركات: شــاركت ف المش   -
مــن المؤتمــرات والنــدوات وورش 

ــل. العم
الــدورات: تلقــت عــدداً مــن الــدورات    -
ــلطنة. ــارج الس ــل وخ ــة داخ التدريبي

العنوان: ص.ب. 668 
الرمز البريدي 100 
 مسقط – سلطنة عمان

الهاتف: 24641422
الفاكس: 24641453

purity-85@hotmail.com :البريد االلكتروني

)الراجحــي(، حميــد بــن 
راشــد بــن حميــد

أميــن  الوظيفــة:    -
بوابــة  متحــف 
دائــرة   - مســقط 

 . حــف لمتا ا
العامــة  المديريــة    -

للمشــاريع والصيانــة - بديــوان البــالط 
الســلطاني. 

سنوات الخدمة: منذ )24/1/2000م(.    -
ــوس  ــى بكالوري ــل عل ــهادات: حاص الش   -
ــوس. ــلطان قاب ــة الس ــار- جامع آداب/آث
خاصــة  اهتمامــات  لــه  االهتمامــات:   -

للســلطنة. القديمــة  باآلثــار 
البحــوث  مــن  عــدد  لــه  البحــوث:   -
الصخريــة  الرســومات  مجــال  فــي 

القديمــة. والمســتوطنات 
اللغات: اللغة االنجليزية.   -

العنوان: ص.ب. 949 الرمز البريدي 113
 مسقط  - سلطنة عمان 

 الهاتف: 24737601   
 الفاكس: 24739341

)الراسبي(، خليفة بن خميس بن حمد 
الدراســات  قســم  رئيــس  الوظيفــة:    -
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دائــرة   - األثريــة 
ــات  ــب والدراس التنقي

األثريــة.
العامــة  المديريــة    -
والمتاحــف. لآلثــار 
التــراث  وزارة    -

. فــة لثقا ا و
-  سنوات الخدمة: منذ )1987(.

ــوس  ــى بكالوري ــل عل ــهادات: حاص الش   -
ــك  ــة المل ــار إســالمية - جامع آداب/ آث
ســعود بالريــاض- المملكــة العربيــة 

ــعودية. الس
العديــد  فــي  شــارك  المشــاركات:    -
ــة  ــات األثري ــوحات والتنقيب ــن المس م
والمؤتمــرات والنــدوات العلميــة داخــل 

وخــارج الســلطنة.
الــدورات: تلقــى العديــد مــن الــدورات    -
ــل  ــي ورش العم ــارك ف ــة، وش التدريبي

ــة المختلف
العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 113 

 مسقط - سلطنة عمان
الهاتف: 24641626

الفاكس: 24641533  
archaeology@mhc. : البريد االلكتروني

gov.om

)الرزيقي(، سعود بن ناصر بن سعود
الوظيفــة: مرشــد ســياحي خامــس -    -

التــراث والثقافــة. متحــف وزارة 

 – المتاحــف  دائــرة    -
العامــة  المديريــة 
والمتاحــف. لآلثــار 
التــراث  وزارة    -

. فــة لثقا ا و
الخبــرة:  ســنوات    -

)1991م(. منــذ 
الثانويــة  علــى  حاصــل  الشــهادات:    -

)2007م(. العامــة 
-  اللغات: اللغة االنجليزية.

ــد مــن  ــي العدي المشــاركات: شــارك ف   -
ــدوات. الن

ــدورات  ــن ال ــددا م ــى ع ــدورات: تلق -  ال
التدريبيــة. 

العنوان: ص.ب.668 الرمز البريدي -100 
مسقط – سلطنة عمان
الهاتف: 24701289

الفاكس: 24701289

ــن  ــعيد ب ــالمي(، س )الس
ــر  ناص

ــر إدارة  الوظيفة: مدي   -
األثريــة  المواقــع 
معالــي  بمكتــب 
جاللــة  مستشــار 
للشــؤون  الســلطان 

. فيــة لثقا ا
-  سنوات الخدمة: 28/5/1997م. 

شــهادة  علــى  حاصــل  الشــهادات:    -
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ــة  ــزا اإليطالي ــة بي ــوراه - جامع الدكت
ــي/ ــراث الثقاف ــي إدارة الت )2007م( ف

ــة. ــع األثري المواق
-  اللغات: اللغة االنجليزية. 

-  المشــاركات: شــارك فــي العديــد مــن 
النــدوات المحليــة والخارجيــة واللجــان 

ــة. المحلي
الدورات: 

ــة  ــدورات التدريبي ــن ال ــدداً م ــى ع تلق  
خــارج الســلطنة.

العنوان: ص.ب 129– الرمز البريدي 116 
- ميناء الفحل - سلطنة عمان

الهاتف:24698685 
 الفاكس:699115 24

)الســدراني(،  خالــد بــن 
علــي بــن عبــداهلل   

مشــرف  الوظيفــة:    -
متحــف قلعــة صحار- 

ــف. ــرة المتاح دائ
العامــة  المديريــة    -
والمتاحــف. لآلثــار 
وزارة التراث والثقافة.   -

- سنوات الخدمة: منذ )8/10/1994م.
- الشــهادات: وحاصـــل علــى الثانويــة 

)1993م(. العامــة 
- اللغات: اللغة االنجليزية.

ــدورات  ــن ال ــدداً م ــى ع ــدورات: تلق - ال
التدريبيــة.

العنوان: ص.ب. 668 
الرمز البريدي 113 – مسقط

سلطنة عمان
الهاتف: 844758 26 
 الفاكس:602735 26

)السعدي(، سعدية بنت راشد بن أحمد
 - ثــاٍن  متحــف  مرشــدة  الوظيفــة:    -

صحــار. قلعــة  متحــف 
ــة  ــة العام ــف - المديري ــرة المتاح دائ   -

لآلثــار والمتاحــف.
وزارة التراث والثقافة.   -

-  سنوات الخبرة: منذ )2005م(.
شــهادة  علــى  حاصلــة  الشــهادات:    -
الســلطان  جامعــة    – آداب  ليســانس 

)1997م(. قابــوس 
-  اللغات: اللغة االنجليزية.

ــد  ــي العدي ــاركت ف ــاركات: ش -  المش
مــن النــدوات وورش عمــل.

ــدورات  ــن ال ــددا م ــت ع ــدورات: تلق -  ال
التدريبيــة.

العنوان: ص.ب.668 الرمز البريدي -100
 مسقط – سلطنة عمان
الهاتف: 26844758

 الفاكس: 26844758

)السيابي(، أحمد بن علي بن محمد
الوظيفــة: فنــي كهربائــي أول - متحف   -

الطفــل.
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 – المتاحــف  دائــرة    -
العامــة  المديريــة 
والمتاحــف. لآلثــار 
التــراث  وزارة    -

. فــة لثقا ا و
ســنوات الخبــرة: منــذ   -

1990م(.   (
-  الشــهادات: حاصــل علــى شــهادة دبلــوم 
هندســة كهربــاء -  الكليــة الفنيــة 
الكليــة  تســمى  )حاليــا  الصناعيــة 

)1989م( العليــا(  التقنيــة 
-  اللغات: اللغة االنجليزية.

-  المشــاركات: شــارك فــي العديــد مــن 
ــرات. المؤتم

ــدورات  ــن ال ــدداً م ــى ع ــدورات: تلق ال  -
التدريبيــة.

العنوان: ص.ب.668 الرمز البريدي -100 
مسقط – سلطنة عمان
الهاتف: 24605368

الفاكس: 24605368
abubuthina@hotmail. :البريد االلكتروني

com

)الســيابي(، خالــد بــن 
ــد ــن محم ــعيد ب س

موظــف  الوظيفــة:    -
المتحــف   - إداري 
الفرنســي. العمانــي 
 - المتاحــف  دائــرة    -

المديريــة العامــة لآلثــار والمتاحــف. 
وزارة التراث والثقافة.   -

-  سنوات الخدمة: منذ )2011م(.
شــهادة  علــى  حاصــل  الشــهادات:    -
ــة  ــياحة بجامع ــفر وس ــوس س بكالوري
)2006م(. المتحــدة  المملكــة   – لوتــن 

الخبرة: تنظيم معارض.   -
اللغات: 

اللغة اإلنجليزية.  
الدورات: 

ــة  ــدورات التدريبي ــن ال ــدداً م ــى ع تلق  
داخــل وخــارج الســلطنة.

العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 100 
– مسقط – سلطنة عمان

الهاتف: 24736613 - الفاكس: 
24736613

yahala64@gmail.com :البريد االلكتروني

)الشكيلي(، حسن بن عبداهلل بن صالح 
ــع –  ــف راب ــي متاح ــة: أخصائ الوظيف   -

دائــرة المتاحــف.
المديرية العامة لآلثار والمتاحف.    -

وزارة التراث والثقافة.   -
ســنوات الخدمــة: منــذ    -

)2011م(.
حاصــل  الشــهادات:    -
شــهادة  علــى 
ــي إدارة  بكالوريوس ف
جامعــة   – الســياحة 



- 104 -

دليل المتخصصين في مجال اآلثار  والمتاحف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

)2009م(. قابــوس  الســلطان 
الخبــرة: االرشــاد الســياحي- الضيافــة –    -

تنظيــم المعــارض والمهرجانــات
ــة  ــة وااللماني ــة االنجليزي ــات: اللغ اللغ   -

ــي(. )اساس
ــد مــن  ــي العدي المشــاركات: شــارك ف   -
ــل. ــدوات وورش العم ــرات والن المؤتم
الــدورات: اللغــة االلمانيــة- االرشــاد    -
ــي. ــب االل ــة – الحاس ــياحي – الترجم الس
العنــوان: ص.ب. 668 الرمــز البريــدي 

100 – مســقط – ســلطنة عمــان
الهاتف: 24641482

الفاكس: 24641453
Owid1986@ االلكترونــي:  البريــد 

gmail .com

)الشكيلي(، شيخة بنت عبداهلل بن سيف
ــع –  ــف راب ــة متاح ــة: أخصائي الوظيف   -

ــي. ــخ الطبيع ــف التاري متح
ــة  ــة العام ــف - المديري ــرة المتاح دائ   -

لآلثــار والمتاحــف.
وزارة التراث والثقافة.   -

سنوات الخدمة: منذ )2011م(.   -
شــهادة  علــى  حاصلــة  الشــهادات:    -
 – النبــات  علــوم  فــي  بكالوريــوس 
)2004م(. قابــوس  الســلطان  جامعــة 

-  اللغات: اللغة اإلنجليزية.
ــد  ــي العدي ــاركت ف ــاركات: ش -  المش

العمــل. وورش  المؤتمــرات  مــن 

ــدورات  ــن ال ــدداً م ــت ع ــدورات: تلق -  ال
التدريبيــة.

العنوان:
 ص.ب. 668 الرمز البريدي 100 – 

مسقط – سلطنة عمان
الهاتف: 24641398

الفاكس: 24641453
sheikha32009@ :البريد االلكتروني

hotmail.com

ــن  ــم ب ــنفري(، غان )الش
ــالم   ــن س ــعيد ب س

مديــر  الوظيفــة:    -
مواقــع أرض اللبــان 
معالــي  بمكتــب 
جاللــة  مستشــار 
للشــؤون  الســلطان 

. فيــة لثقا ا
سنوات الخدمة: منذ ) 2 / 8 / 1980م(.    -

-  الشــهادات: حاصــل علــى دبلــوم ترميــم 
ــة.  ــة أخــن األلماني ــار مــن جامع آث

-  اللغات: اللغة االنجليزية.
ــد مــن  ــي العدي ــاََركات: شــارك ف الُمَش   -
ــل  ــة داخ ــدوات العلمي ــرات والن المؤتم

ــلطنة. ــارج الس وخ
ــدورات  ــن ال ــدداً م ــى ع ــدورات: تلق ال   -

التدريبيــة خــارج الســلطنة.
العنوان: عنوانه - ص.ب1 الحافة – الرمز 

البريدي 216- سلطنة عمان



- 105 -

دليل المتخصصين في مجال اآلثار  والمتاحف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الهاتف: 23202517
الفاكس: 23202599

)الصابــري(، بيوبــا بنــت 
علــي بــن جنكــوك 

ــارة  ــة: مستش -  الوظيف
صاحــب  بمكتــب 
الســمو الســيد الوزير 

الوزيــر. - مكتــب 
التــراث  وزارة    -

. فــة لثقا ا و
-  سنوات الخدمة: منذ )25/11/1984م(.

شــهادة  علــى  حاصلــة  الشــهادات:    -
ــع  ــن الجام ــار- م ــوس آداب/ آث بكالوري
األردنيــة - عمــان المملكــة األردنيــة 

)1984م( عــام  الهاشــمية 
-  اللغات: اللغة االنجليزية.

ــد  ــي العدي ــاركت ف ــاََركات: ش -  الُمَش
مــن اللجــان المحليــة والمؤتمــرات 
وخــارج  داخــل  العلميــة  والنــدوات 

الســلطنة.
ــدورات  ــن ال ــدداً م ــت ع ــدورات: تلق ال   -

التدريبيــة
العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 113 

– مسقط - سلطنة عمان
الهاتف: 24641487   
 الفاكس: 24694010

biubwasabri@yahoo. :البريد االلكتروني
com

)العاصمــي( خميــس بــن 
ســعيد

الوظيفــة: أخصائــي    -
آثــار أول - بدائــرة 
ــات  ــب والدراس التنقي

األثريــة.  
العامــة  المديريــة    -

والمتاحــف. لآلثــار 
وزارة التراث والثقافة.   -

سنوات الخدمة: منذ )1999م(.   -
ليســانس  علــى  حاصــل  الشــهادات:    -
ــوس  ــلطان قاب ــة الس ــار - جامع آداب/آث

1997م(. (
العديــد  فــي  المشــاركات: شــارك    -
ــة  ــدوات المحلي ــل والن ــن ورش العم م

والعربيــة.
ــدورات  ــن ال ــدداً م ــى ع ــدورات: تلق ال  -

التدريبيــة.
العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 113  

مسقط - سلطنة عمان
الهاتف: 24641538  
الفاكس: 24641533

khamis_a@mhc.gov.om:البريد االلكتروني

)العبري(، أمينة بنت عبداهلل بن سعيد
الوظيفــة: باحثــة دراســات تاريخيــة    -

رابــع - مكتــب المتحــف الوطنــي
ــة  ــة العام ــف - المديري ــرة المتاح دائ   -

لآلثــار والمتاحــف
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وزارة التراث والثقافة   -
سنوات الخبرة: منذ )2011م(    -

شــهادة  علــى  حاصلــة  الشــهادات:    -
بكالوريــوس تاريــخ - جامعــة الســلطان 

)2008م( قابــوس 
اللغات: اللغة االنجليزية   -

المشــاركات: شــاركت فــي العديــد مــن    -
النــدوات

ــدورات  ــن ال ــددا م ــت ع ــدورات: تلق ال   -
التدريبيــة

العنوان: ص.ب.668 الرمز البريدي -100 
مسقط – سلطنة عمان
الهاتف: 24701286 
 الفاكس: 24701286

ameena-alabri@ :البريد االلكتروني
hotmail.com

)العمــري( ســالم عامــر 
نصيــب

مديــر  الوظيفــة:    -
االثــار  دائــرة 
 - والمتاحــف 
العامــة  المديريــة 
والثقافــة. للتــراث 

محافظة ظفار.   -
وزارة التراث والثقافة.   -

سنوات الخدمة: منذ )30/7/1990م(.    -
شــهادة  علــى  حاصــل  الشــهادات:    -
ــة  ــن جامع ــخ م ــي التاري ــتير ف الماجس

أوديســا-.
عــام  ســابقاً  الســوفييتي  االتحــاد     -

. 1م 9 8 8
بعــض  اشــرف علــى  المشــاركات:    -
محافظــة  فــي  االثريــة  التنقيبــات 

ظفــار.
ــدوات ذات  ــن الن ــد م ــي العدي ــارك ف ش   -

ــف. ــار والمتاح ــة باآلث العالق
ــدورات  ــن ال ــدداً م ــى ع ــدورات: تلق -  ال

التدريبيــة.
العنوان: ص.ب643 صاللة - الرمز 

البريدي 211 ـ سلطنة عمان
الهاتف: 23294549 / 23294629 / 

23292554
الفاكس: 23295047

)الفضلــي(، إبراهيــم بــن 
حمد  أ

مشــرف  الوظيفــة:    -
متحــف  علــى 
البنــك   – العمــالت 
ــي ــزي العمان المرك

الخدمــة:  ســنوات    -
)2011م( منــذ 

ليســانس  علــى  حاصــل  الشــهادات:   -
ــوس  ــلطان قاب ــة الس ــار - جامع آداب/آث

1997م( (
اللغات: اللغة االنجليزية   -

العديــد  فــي  شــارك  الُمَشــاََركات:    -
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ــة  ــات األثري ــوحات والتنقيب ــن المس م
والمؤتمــرات والنــدوات العلميــة داخــل 

ــلطنة ــارج الس وخ
ــدورات  ــن ال ــدداً م ــى ع ــدورات: تلق -  ال
ــل  ــي ورش العم ــارك ف ــة، وش التدريبي

ــة. المختلف
العنوان: سلطنة عمان
الهاتف: 24777777

الفاكس: 24702253  
ibrahim4111@hotmail. :البريد االلكتروني

com

)الفارسي( رحمة بنت قاسم بن جابر
الوظيفــة: قائمــة بأعمــال مديــر دائــرة    -

ــات العامــة واإلعــالم. العالق
-  وزارة التراث والثقافة.

سنوات الخدمة: منذ )24/7/1986(.   -
ــوس  ــى بكالوري ــل عل ــهادات: حاص الش   -
ــان –  ــة – عم ــة األردني ــار - الجامع آث
المملكــة األردنيــة الهاشــمية )1986م(.

اللغات: اللغة االنجليزية.   -
-  الُمَشــاََركات: شــاركت فــي العديــد من 
ورش العمــل والمؤتمــرات والنــدوات 

ــلطنة. ــارج الس ــل وخ ــة داخ العلمي
ــدورات  ــن ال ــدداً م ــت ع ــدورات: تلق ال   -
التدريبيــة وشــاركت فــي ورش العمــل 

ــة. المختلف
 العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 113  

مسقط - سلطنة عمان

الهاتف: 24641680
alfarsirahma@yahoo. :البريد االلكتروني

com

)الفارسي(، شمسة بنت أحمد بن سالم
- الوظيفــة: مرشــدة ســياحية رابــع - 

متحــف الطفــل.
- دائــرة المتاحــف – المديريــة العامــة 

لآلثــار والمتاحــف.

- وزارة التراث والثقافة.
- سنوات الخبرة: منذ ) 2011م(. 

شــهادة  علــى  حاصلــة  الشــهادات:   -
بكالوريــوس فــي إدارة عمليــات ســياحية 
)2006م(. قابــوس  الســلطان  - جامعــة 

- اللغات: اللغة االنجليزية.
- المشــاركات: شــاركت فــي العديــد مــن 

النــدوات.
ــدورات  ــن ال ــدداً م ــت ع ــدورات: تلق - ال

التدريبيــة.
العنوان: ص.ب.668 الرمز البريدي -100 

مسقط – سلطنة عمان
الهاتف: 24605368 
 الفاكس: 24605368

كريمــة  )الفارســي(، 
بــن  درويــش  بنــت 

ن ا حمــد
مديــر  الوظيفــة:    -
متخصــص بالمديريــة 
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والمتاحــف. لآلثــار  العامــة 
المديرية العامة لآلثار والمتاحف.   -

وزارة التراث والثقافة.      -
سنوات الخدمة: منذ )31/10/1990م(.     -

الشــهادات: وحاصلــة علــى ليســانس    -
ــم  ــاع )عل ــم االجتم ــفة وعل آداب/ فلس
ــة  ــروت العربي ــة بي ــن جامع ــس( م نف

1996م(. (
-  اللغات: اللغة االنجليزية.

ــد  ــي العدي ــاركت ف ــاركات: ش -  المش
والعالميــة  المحليــة  النــدوات  مــن 

العمــل. وورش 
ــدورات  ــن ال ــدداً م ــت ع ــدورات: تلق -  ال

التدريبيــة.
 العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 113  

مسقط - سلطنة عمان
الهاتف والفاكس:  24736613 

ــم بنت  ) القاســمي(، مري
ســالم بــن خلفــان  

مرشــدة  الوظيفــة:   -
متحــف ثــاٍن - متحــف 

ــل. الطف
 - المتاحــف  دائــرة   -
العامــة  المديريــة 

والمتاحــف. لآلثــار 
- وزارة التراث والثقافة.

- سنوات الخدمة: منذ )25/5/1997م(. 
- الشــهادات: الســنة األولــى – حاصلــة 

ــة.  ــة العام ــهادة الثانوي ــى ش عل
- اللغات: اللغة االنجليزية.

ــدورات  ــن ال ــدداً م ــت ع ــدورات: تلق - ال
التدريبيــة.

العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 113 
 مسقط - سلطنة عمان
الهاتف: 24605369

الفاكس: 24605368 

ــن  ــليمان ب ــت س ــرى بن ــي(، نص )القصاب
ــداهلل عب

الوظيفــة: باحثــة دراســات تاريخيــة    -
رابــع – دائــرة المتاحــف. 

المديرية العامة لآلثار والمتاحف.   -
-  وزارة التراث والثقافة.

-  سنوات الخدمة: منذ )2011م(.
شــهادة  علــى  حاصلــة  الشــهادات:    -
بكالوريــوس تخصــص رئيســي: تاريــخ، 
تخصــص فرعــي: ســياحة – جامعــة 

)2008م(. قابــوس  الســلطان 
المتاحــف  الخبــرة: مقــررة للجنــة    -

الخاصــة. التــراث  وبيــوت 
اللغات: اللغة اإلنجليزية.   -

ــد  ــي العدي ــاركت ف ــاركات: ش -  المش
وورش  والنــدوات  المؤتمــرات  مــن 

العمــل.
ــدورات  ــن ال ــدداً م ــت ع ــدورات: تلق -  ال

التدريبيــة.
العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 100 
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– مسقط – سلطنة عمان
الهاتف: 24641614 
 الفاكس: 24641453

mhc_oman@yahoo.com :البريد االلكتروني

)قطن(، فاطمة بنت بخيت محاد
 - أول  متحــف  مرشــدة  الوظيفــة:    -

الطفــل. متحــف 
ــة  ــة العام ــف - المديري ــرة المتاح -  دائ

لآلثــار والمتاحــف.
-  وزارة التراث والثقافة.

سنوات الخدمة: منذ )3/11/1990م(.    -
ــوس  ــى بكالوري ــة عل ــهادات: حاصل -  الش
جامعــة  مــن  اجتمــاع  آداب/علــم 

1988م(. دمشــق)
-  اللغات: اللغة االنجليزية.

ــدورات  ــن ال ــدداً م ــت ع ــدورات: تلق ال   -
االرشــاد  مجــال  فــي  التدريبيــة 

. لمتحفــي ا
العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 113  

مسقط - سلطنة عمان
الهاتف: 24605369

الفاكس: 24605368

)الكثيــري(، علــي بــن 
ــداهلل  ــن عب ــد ب احم

رئيــس  الوظيفــة:   -
المتاحــف  قســــم 
والقــالع والحصــون ـ 

دائــرة التـــــراث.
ــة  ــراث والثقافــ ــة للتـ ــة العام - المديري

ــار. ــة ظف بمحافظ
- وزارة التراث والثقافة.

- سنوات الخدمة: منذ )18/6/1991م(.
الثانويــة  - الشــهادات: حاصــــل علــى 

)1987م(. عــام  العامــة/ 
- الــدورات: تلقــى دورة تدريبيــة فــي 

اللغــة االنجليزيــة.
العنوان: ص.ب 643 صاللة 

 الرمز البريدي 211 ـ  سلطنة عمان
الهاتف: 23294549 / 23294629

الفاكس: 23295047

)الكثيــري(، مســعود بــن 
محمــد بــن مســلم 

رئيســاً  الوظيفــة:    -
المســح  قســم 
دائــرة   - والتنقيــب 

التـــراث.
المديـــرية العامة للتــــراث والثقـــافة    -

ــافظة ظفار. بمحــــ
وزارة التراث والثقافة.   -

-  سنوات الخدمة: منذ  )19/10/1991م(. 
ــن  ــخ م ــوس/ تاري ــهادات: بكالوري -  الش

جامعــة بيــروت عــام )1996م(.
الــدورات: تلقــى دورة تدريبيــة فــي    -

اللغــة االنجليزيــة.
العنوان: ص.ب 643 صاللة ـ الرمز 
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البريدي211 
سلطنة عمان

الهاتف: 23294549 / 23294629
الفاكس: 23295047

ــت  ــاء بن ــدي(، ري )الكن
ــداهلل ــن عب ــد ب محم

مديــرة  الوظيفــة:    -
 - المتاحــف  دائــرة 
العامــة  المديريــة 
والمتاحــف. لآلثــار 

التــراث  وزارة    -
. فــة لثقا ا و

-  سنوات الخدمة: منذ )2009م(.
شــهادة  علــى  الشــهادات:حاصلة    -
بكالوريــوس تخصــص رئيســي: العلــوم 
ــة والســمكية، تخصــص فرعــي:  البحري
إقتصــاد زراعــي – جامعــة الســلطان 

)2004م(. قابــوس 
ــي  ــتير ف ــهادة ماجس ــى ش ــة عل حاصل   -
ــة  ــمكية – جامع ــة والس ــوم البحري العل

الســلطان قابــوس )2008م(.
حاصلــة علــى شــهادة إدارة الســياحة    -
المســتدامة – كليــة ماســتريخ لــإدارة 

– ماســتريخ – هولنــدا )2012م(.
حاصلــة علــى شــهادة دبلــوم كامبريدج    -
ــر  ــات ICDL )يناي ــة المعلوم ــي تقني ف

2013م(.
ــن  ــد م ــي العدي ــت ف ــرات: عمل -  الخب

)2007م(. منــذ  البيئيــة  المشــاريع 
تعمــل فــي العديــد مــن المشــاريع   -

)2008م(. منــذ  المتحفيــة 
عملــت أخصائيــة متاحــف مــن )-2009   -

2011م(.
مختبــرات  بعــض  فــي  تحاضــر    -
البحريــة  العلــوم  بقســم  التدريــس 
ــوس  ــلطان قاب ــة الس ــمكية بجامع والس

)2010م(. منــذ 
تنظيم معارض.   -

مشــرفة متحــف التاريــخ الطبيعــي منــذ    -
)2011م(.

مقــررة اللجنــة الوطنيــة للمتاحــف فــي    -
الســلطنة مــن )2012-2011م(.

ــوت  ــف وبي ــة المتاح ــي لجن ــوة ف عض  -
)2012م(. الخاصــة منــذ  التــراث 

ــوع  ــة للتن ــة الوطني ــي اللجن ــوة ف عض   -
األحيائــي منــذ )2012م(.

عضــوة فــي اللجنــة الوطنيــة للمتاحــف    -
فــي الســلطنة منــذ )2013م(.

-  عضــوة فــي اللجنــة العلميــة لمشــروع 
الوراثيــة  للمصــادر  عمــان  مركــز 
الحيوانيــة والنباتيــة منــذ )2013م(

اللغات: اللغة اإلنجليزية.   -
ــد  ــي العدي ــاركت ف ــاركات: ش -  المش
وورش  والنــدوات  المؤتمــرات  مــن 

العمــل داخــل وخــارج الســلطنة.
ــدورات  ــن ال ــدداً م ــت ع ــدورات: تلق - ال

التدريبيــة.
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العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 100  
مسقط – سلطنة عمان
الهاتف: 24641462 
الفاكس: 24641453

rm_alkindi@yahoo. :البريد االلكتروني
com

)الكنــدي(، فتحيــة بنــت 
يحيــى بــن أحمــد

مشــرفة  الوظيفــة:   -
العمانــي  متحــف 
دائــرة   - الفرنســي 

. حــف لمتا ا
- دائــرة المتاحــف - المديريــة العامــة 

لآلثــار والمتاحــف.
- وزارة التراث والثقافة

- سنوات الخدمة: منذ )24/10/1990م( 
- الشهادات: حاصلة على الثانوية العامة

- اللغات: اللغة االنجليزية
- المشــاركات: شــاركت فــي العديــد 
ــة  ــدوات المحلي ــل والن ــن ورش العم م

والخليجيــة
ــدورات  ــن ال ــدداً م ــت ع ــدورات: تلق - ال

التدريبيــة
العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 113  

مسقط - سلطنة عمان
الهاتف: 24641481

ــن  ــد ب ــي(، محم )الكلبان
ــد  ــن محم ــر ب الم

أخصائــي  الوظيفــة:   -
آثــار ثــاٍن - دائــرة 
ــات  ــب والدراس التنقي

األثريــة  
- المديرية العامة لآلثار والمتاحف

- وزارة التراث والثقافة
- سنوات الخدمة: منذ )2007م(

- الشــهادات: حاصــل علــى بكالوريــوس 
ــار تخصــص رئيســي – ســياحة  آداب/آث
تخصــص فرعــي - جامعــة الســلطان 

)2003م( قابــوس 
-  اللغات: اللغة اإلنجليزية

ــد مــن  ــي العدي ــاََركات: شــارك ف الُمَش   -
ــة داخــل  ــات األثري المســوحات والتنقيب

ــلطنة ــارج الس وخ
-  الــدورات: شــارك فــي ورش العمــل 

لمختلفــة ا
العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 113  

مسقط - سلطنة عمان
الهاتف: 24641542 
 الفاكس: 24641533

mo_m@mhc.gov.om :البريد االلكتروني
 

ــن  ــى ب ــت مصطف ــميرة بن ــي( س )اللوات
ــداهلل عب

الوظيفــة: مرشــدة متحــف أول - متحف    -
لطفل ا
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ــة  ــة العام ــف - المديري ــرة المتاح دائ   -
لآلثــار والمتاحــف

وزارة التراث والثقافة   -
سنوات الخدمة: منذ )18/12/1993م(    -

-  الشــهادات: حاصلــة علــى دبلــوم أحيــاء 
ــة مســقط  ــة الصناعي ــة الفني ــن الكلي م
)حاليــا تســمى الكليــة التقنيــة العليــا( - 

ــام 1989م. ع
- اللغات: اللغة االنجليزية.

العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 113  
مسقط - سلطنة عمان 
 الهاتف: 24605369 
 الفاكس: 24605368

)اللويهــي(، علــي بــن 
مســعود بــن علــي

- الوظيفــة: فنــي متحف 
متحــف   – رابــع 

الطبيعــي التاريــخ 
 - المتاحــف  دائــرة   -
العامــة  المديريــة 

والمتاحــف  لآلثــار 
- وزارة التراث والثقافة

- سنوات الخدمة: منذ )1991م(.
- الشــهادات: حاصــل علــى شــهادة ثانويــة 

ــالمية )1986م( إس
- حاصــل علــى شــهادة ثانويــة عامــة 

2006م( (
ــد مــن  ــي العدي المشــاركات: شــارك ف   -

ــلطنة ــارج الس ــل وخ ــل داخ ورش العم
ــدورات  ــن ال ــدداً م ــى ع ــدورات: تلق ال   -

التدريبيــة.
العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 100  

مسقط – سلطنة عمان
الهاتف: 24641421 
 الفاكس: 24641453

إنتصــار  )المســكري(، 
ــيف ــت س بن

ــة  ــة: أخصائي الوظيف   -
آثــار ثــاٍن - مكتــب 

المتحــف الوطنــي
العامــة  المديريــة    -
والمتاحــف لآلثــار 
وزارة التراث والثقافة   -

-  سنوات الخدمة: منذ 2007م
ــوس  ــى بكالوري ــة عل ــهادات: حاصل الش   -

ــار ــص آث آداب/ تخص
 – جامعة السلطان قابوس)2001م(

اللغات: اللغة اإلنجليزية   -
ــال  ــي أعم ــاركة ف ــاركات: المش المش   -
ــرى ــر األخ ــة والدوائ ــرة المختلف الدائ
- الــدورات: المشــاركة فــي ورش العمــل 

المختلفــة
العنوان: ص.ب 668 الرمز البريدي -133 

مسقط - سلطنة ُعمان
الهاتف: 24641546 
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entesar-maskari@  :البريد اإللكتروني 
hotmail.com

محمــد  )مصيــدح(، 
شــعبان ســعيد 

فنــي  الوظيفــة:   -
دائــرة   - أول  آثــار 

ث ا لتــــــــر ا
العامــة  المديريــة    -
للتـراث والثقافـــــة 

بمحافظــة ظفــار 
-  وزارة التراث والثقافة

سنوات الخدمة: منذ )31/10/1983م(    -
الثانويــة  علــى  حاصــل  الشــهادات:    -

– 1994م  ســنة  العامــة 
-  اللغــات: اللغــة االنجليزيــة ولديــه 

االلمانيــة باللغــة  المــام 
ــد  ــي العدي ــارك ف ــى وش ــدورات: تلق ال   -
ــال  ــي مج ــدوات ف ــدورات والن ــن ال م

ــف ــراث والمتاح الت
العنوان: ص.ب643 صاللة 

 الرمز البريدي 211 ـ سلطنة عمان
الهاتف: 23294549 / 23294629 / 

23292554
الفاكس: 23295047

)المعشــري(، عمــر بــن ســليمان بــن 
محمــد

الوظيفــة: موظــف إداري - المتحــف    -

العمانــي الفرنســي
ــة  ــة العام ــف - المديري ــرة المتاح -  دائ

لآلثــار والمتاحــف 
-  وزارة التراث والثقافة

سنوات الخدمة: منذ )2008م(   -
الشــهادات: حاصــل علــى شــهادة ثانويــة    -

ــة )2004م( عام
ــدورات  ــن ال ــدداً م ــى ع ــدورات: تلق ال   -

التدريبيــة
العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 100 

– مسقط – سلطنة عمان
الهاتف: 24736613

الفاكس: 24736613

أحمــد  )المنصــوري(، 
بــن محمــد بــن عبــداهلل
ــي  ــة: أخصائ -  الوظيف
 – رابــع  متاحــف 

المتاحــف دائــرة 
العامــة  المديريــة    -
والمتاحــف  لآلثــار 
وزارة التراث والثقافة   -

-  سنوات الخدمة: منذ )2011م(
شــهادة  علــى  حاصــل  الشــهادات:    -
التربيــة  علــوم  فــي  بكالوريــوس 
– تونــس )2006م( بجامعــة تونــس 
ــي  ــتير ف ــهادة ماجس ــى ش ــل عل حاص   -
ــوك –  ــة اليرم ــة بجامع اإلدارة التربوي

)2011م( األردن 
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الخبرة: تنظيم معارض   -
ــد مــن  ــي العدي المشــاركات: شــارك ف   -
ــل ــدوات وورش العم ــرات والن المؤتم

ــدورات  ــن ال ــدداً م ــى ع ــدورات: تلق ال   -
التدريبيــة.

العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 100  
مسقط – سلطنة عمان
الهاتف: 24641612

الفاكس: 24641453
madaa940@hotmail. :البريد االلكتروني

com

ــن  ــي ب ــي(، عل ) المقبال
ــعيد س

رئيــس  الوظيفــة:    -
المســح  قســم 
والتنقيــب - بدائــرة 
ــات  ــب والدراس التنقي

يــة  ألثر ا
المديرية العامة لآلثار والمتاحف   -

وزارة التراث والثقافة   -
سنوات الخدمة: منذ )1999م(    -

ليســانس  علــى  حاصــل  الشــهادات:    -
ــوس  ــلطان قاب ــة الس ــار - جامع آداب/آث

1997م(. (
العديــد  فــي  شــارك  المشــاركات:    -
ــة  ــات األثري ــوحات والتنقيب ــن المس م

العلميــة  والنــدوات  والمؤتمــرات 

ــدورات  ــن ال ــدداً م ــى ع ــدورات: تلق ال   -
ــل  ــي ورش العم ــارك ف ــة، وش التدريبي

ــة المختلف
العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 113  

مسقط - سلطنة عمان
الهاتف: 24641688

الفاكس: 24641533  
archaeology@mhc.  :البريد االلكتروني

 gov.om

فاطمــة  موســى(،  )آل 
بنــت محمــد بــن موســى
مشــرفة  الوظيفــة:    -
دائــرة   - متحــف 

حــف لمتا ا
العامــة  المديريــة    -

والمتاحــف لآلثــار 
وزارة التراث والثقافة   -

-  سنوات الخدمة: منذ )23/9/1979م(
-  الشــهادات: حاصلــة علــى الثانويــة 

1975م.  عــام  أدبــي   / العامــة 
-  اللغات: اللغة االنجليزية

-  المشــاركات: شــاركت فــي العديــد من 
ورش العمــل والمؤتمــرات والنــدوات 

ــلطنة ــة داخــل وخــارج الس العلمي
ــة  ــة الوطني ــي اللجن ــواً ف ــت عض -  كان

للمتاحــف
التــراث  متحــف  مشــرفة  كانــت    -
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نــي لعما ا
ــدورات  ــن ال ــدداً م ــت ع ــدورات: تلق ال   -

ــلطنة ــارج الس ــل وخ ــة داخ التدريبي
العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 113  

مسقط - سلطنة عمان
الهاتف: 24600946

)النبهانــي(، حنــان بنــت منصــور بــن 
ناصــر

ــع –  ــف راب ــة متاح ــة: أخصائي الوظيف   -
ــي ــخ الطبيع ــف التاري متح

ــة  ــة العام ــف - المديري ــرة المتاح دائ   -
لآلثــار والمتاحــف 
وزارة التراث والثقافة   -

سنوات الخدمة: منذ )2011م(   -
شــهادة  علــى  حاصلــة  الشــهادات:    -
ــة –  ــوم الحيواني ــي العل ــوس ف بكالوري
)2005م( قابــوس  الســلطان  جامعــة 
حاصلــة علــى شــهادة دبلــوم كامبريدج    -
ــر  ــات ICDL )يناي ــة المعلوم ــي تقني ف

2013م(.
اللغات: اللغة اإلنجليزية   -

المشــاركات: شــاركت فــي العديــد مــن    -
ورش العمــل

ــدورات  ــن ال ــدداً م ــت ع ــدورات: تلق ال   -
ــلطنة ــارج الس ــل وخ ــة داخ التدريبي

العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 100  
مسقط – سلطنة عمان

الهاتف: 24641621 
 الفاكس: 24641453

hmn2020@hotmail. :البريد االلكتروني
com

)الندابي(، خليل بن مسعود بن خادوم 
-  الوظيفــة: أخصائــي آثــار ثــاٍن - دائــرة 

التنقيــب والدراســات األثريــة  
المديرية العامة لآلثار والمتاحف   -

وزارة التراث والثقافة.   -
سنوات الخدمة: منذ )2007م(.   -

ــوس  ــى بكالوري ــل عل ــهادات: حاص الش   -
ــار تخصــص رئيســي – ســياحة  آداب/آث
تخصــص فرعــي - جامعــة الســلطان 

)2002م( قابــوس 
-  اللغات: اللغة اإلنجليزية.

ــد مــن  ــي العدي المشــاركات: شــارك ف   -
ــة داخــل  ــات األثري المســوحات والتنقيب

ــلطنة. ــارج الس وخ
الــدورات: شــارك فــي ورش العمــل    -

المختلفــة.

العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 113  
مسقط - سلطنة عمان 
الهاتف: 24641536 

 الفاكس: 24641533  
 البريد االلكتروني: 

khalil.m@mhc.gov.om
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ــت  ــار بن ــي( أزه )الهداب
ــداهلل ــن عب ــد ب محم

ــة  ــة: أخصائي الوظيف   -
متاحــف ثــاٍن - متحف 

ــي. ــخ الطبيع التاري
المتاحــف  دائــرة    -

العامــة  المديريــة   -
والمتاحــف. لآلثــار 

وزارة التراث والثقافة.   -
سنوات الخدمة: )1/1/1997(.   -

الشهادات: بكالوريوس إ دارة أعمال   -
اللغات: اللغة االنجليزية   -

ــدورات  ــن ال ــدداً م ــت ع ــدورات: تلق ال   -
التدريبيــة

العنوان: ص.ب. 668 الرمز البريدي 113  
مسقط - سلطنة عمان
الهاتف: 24641367 
 الفاكس: 24641453

)الهديفي(، هداية بنت سالم بن سعيد
 - ثــاٍن  متحــف  مرشــدة  الوظيفــة:    -

الطفــل. متحــف 
ــة  ــة العام ــف – المديري ــرة المتاح دائ   -

ــف ــار والمتاح لآلث
وزارة التراث والثقافة   -

-  سنوات الخبرة: منذ ) 1985م(
شــهادة  علــى  حاصلــة  الشــهادات:    -

)1989م( العامــة  الثانويــة 
-  اللغات: اللغة االنجليزية

المشــاركات: شــاركت فــي العديــد مــن    -
النــدوات وورش عمــل

ــدورات  ــن ال ــدداً م ــت ع ــدورات: تلق ال   -
التدريبيــة

العنوان: ص.ب.668 الرمز البريدي -100 
مسقط – سلطنة عمان
الهاتف: 24605368

الفاكس: 24605368

) الوهيبــي(، خولــه بنــت 
ســيف بــن ناصــر

ــة  ــة: أخصائي -  الوظيف
ــب  ــاٍن – مكت ــار ث أث
المتحــف  مديــر 

لوطنــي ا
المديرية العامة لآلثار والمتاحف   -

وزارة التراث والثقافة   -
سنوات الخدمة: منذ )2007م(   -

ــوس  ــى بكالوري ــة عل ــهادات: حاصل الش   -
ــوس ــلطان قاب ــة الس ــار – جامع آداب/أث

 )2001م(
اللغات: اللغة اإلنجليزية   -

ــال  ــي أعم ــاركة ف ــاركات: المش الُمش   -
ــة ــب المختلف المكت

ــل  ــي ورش العم ــاركت ف ــدورات: ش ال   -
ــة المختلف

العنوان: ص.ب 668 الرمز البريدي -113 
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مسقط - سلطنة عمان
الهاتف: 24641650

khawla_9009@ :البريد االلكتروني
hotmail.com





دولة قطر
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محمد بوهندي عبداهلل )بوهندي(
الشــؤون  مديــر   -
هيئــة    - اإلداريــة 

قطــر. متاحــف 
علــى  حاصــل   -
علــوم  بكالوريــس 
 - ) جــي لو بيو ( ر بحا

.1986 قطــر-  جامعــة 
-  لديــه خبــرة فــي مجــال عملــه 21 

ــاً. عام
-  تلقــى العديــد مــن الــدورات التدريبيــة 

فــي مجــال عملــه.
من مؤلفاته: دليل القسم البحري.

ــرات  ــن المؤتم ــد م ــي العدي ــارك ف - ش
والفعاليــات واللجــان.

العنوان: ص.ب.:879  - الدوحة – قطر
الهاتف: 44320268

 الجوال: 55525577.

حمد جاراهلل علي حسن ) البريدي(
- هيئــة  اآلثــار  - قســم  - جيولوجــي 

متاحــف قطــر.
فــي  خبــرة  لديــه   -
 11 عملــه  مجــال 

. مــاَ عا
علــى  حاصــل   -

ــة قطــر  ــا - جامع ــس جيولوجي بكالوري
1996-م. 

العنوان: ص.ب.: 7069  الدوحة – قطر
الهاتف: 44783373 
 الجوال: 55800260

خالد حسن جابر )الجبر(.
-  رئيــس قســم التاريــخ 
هيئــة   – الطبيعــي 

متاحــف قطــر.
علــى  حاصــل   -
فــي  بكالوريــس 
جامعــة   - العلــوم 
1995م. قطــر- 

-  لديه خبرة في مجال عمله 12 عاماً.
-  شــارك فــي العديــد مــن الفعاليــات 

والعلميــة. الثقافيــة 

العنوان: ص.ب.:-19838 
الدوحة - قطر

الجوال: 55511876

ناصر يوسف عبداهلل )الحمادي(
ــة  ــي – هيئ ــر الوطن ــف قط ــن لمتح - أمي

ــر. ــف قط متاح
حاصــل علــى بكالوريــس علــوم – جامعة   -
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قطر 1986-م.
الخبــرة فــي  - لديــه 
 21 عملــه  مجــال 

. عامــاً
العنوان: ص.ب.: 11966

الهاتف: 44687766
الجوال: 55526677

محمد جاسم محمد )الخليفي (
خبيــر آثــار ومتاحــف    -
متاحــف  هيئــة   -

قطــر.
عمــل 11 عامــاً مديراً    -
المتاحــف  إلدارة 

واآلثــار.
حاصــل علــى ليســانس فــي اآلثــار    -
والفنــون اإلســالمية – جامعــة القاهــرة 

1979م.
لديــه خبــرة فــي مجــال عملــه 22    -

عامــاً.
ــية  ــة والفرنس ــة اإلنجليزي ــد اللغ يجي   -

ــد. ــكل جي بش
تلقــى العديــد مــن الــدورات فــي مجــال    -

عملــه.
شــارك فــي العديــد مــن أعمــال اللجــان    -
ــف،  ــار والمتاح ــة باآلث ــة الخاص الفني
ــم. ــاري والترمي ــب اآلث ــال التنقي وأعم

ــرات  ــن المؤتم ــد م ــي العدي ــارك ف ش   -
الخليجيــة والعربيــة والدوليــة.

مــن مؤلفاتــه: كتــاب الزبــارة ومروب،    -
كتــاب كتــاب العمــارة التقليديــة فــي 
ــر  ــاء القص ــة بن ــاب هندس ــر ، كت قط
القديــم، أصالــة العمــارة التقليديــة فــي 

منطقــة الخليــج العربــي.
ــي  ــة ف ــرف التقليدي ــه: الح ــن بحوث م   -
العربــي،  الخليــج  ومنطقــة  قطــر 
ــاظ  ــر، الحف ــة قط ــي دول ــم ف الترمي
ــة  ــي منطق ــاري ف ــراث المعم ــى الت عل

الخليــج العربــي.

العنوان: ص.ب.: 9854 – الدوحة – قطر
الهاتف : 44833632

 الفاكس: 44328335
الجوال: 55506536

جاسم صالح أحمد )الرئيسي(
-  نائــب رئيــس قســم اآلثــار – هيئــة 

متاحــف قطــر.
-  لديــه خبــرة فــي مجال 

ــه 21 عاماً. عمل
علــى  حاصــل    -
آثــار  بكالوريــس 
جامعــة   – قديمــة 
ســعود  الملــك 
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1980م.
-  شــارك فــي العديــد مــن األعمــال 
الزبــارة  منطقــة  فــي  التنقيبيــة 

لوســيل. وا
العنوان: ص.ب.: 12330 – الدوحة – قطر

الهاتف: 44814595

سعود ياقوت مبارك )العبداهلل (
ــا  ــي جيولوجي أخصائ   -
متاحــف  هيئــة   –

قطــر.
علــى  حاصــل   -
علــوم  بكالوريــس 
ــا  ــص جيولوجي تخص

قطــر- جامعــة   -
. 1م 9 9 5

- لديه خبرة في مجال عمله 6 أعوام.
- شــارك فــي العديــد مــن الفعاليــات 

والعلميــة. الثقافيــة 

العنوان: ص.ب:90775 
 الدوحة قطر

الجوال: 55524884

محمد أحمد محمد شمسان ) السادة(
هيئــة   – الزبــارة  لمتحــف  مشــرفاً   -

قطــر. متاحــف 

علــى  حاصــل   -
تربيــة  بكالوريــس 
دراســات  تخصــص 
جامعــة   – إســالمية 
1988م.  – قطــر 
- لديــه مــن الخبــرة 

فــي مجــال عملــه 7 أعــوام.
العنوان: ص.ب.: 2777  -  الدوحة – قطر

الجوال: 55829000

مفتــاح  عبدالرحمــن  محمــد  عبــداهلل 
) )المفتــاح 

-  أميــن متحــف – هيئــة 
ــف قطر. متاح

علــى  حاصــل    -
تاريــخ  بكالوريــس 
ومكتبــات – جامعــة 
1983م.  – قطــر 

-  لديه خبرة في مجال عمله 26 عاماً.
العنوان: ص.ب.: 80055 – الدوحة – قطر

الجوال: 55554080

علي مسند محمد المسند ) المهندي(
أميــن متحــف الخــور – هيئــة متاحــف    -

قطــر.
- حاصــل علــى بكالوريــس علــم إجتمــاع – 

جامعــة قطــر 1989-م.
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فــي  خبــرة  لديــه   -
 10 عملــه  مجــال 

أعــوام.
العنوان: ص.ب.: 60566 

– الدوحة – قطر
الجوال: 55548884

محمد عبدالصمد عبدالغني ) المال (
رئيــس قســم المقتنيــات - متحــف قطــر   -

الوطنــي - هيئــة متاحــف قطــر.
ــة  ــة عربي ــس لغ ــى بكالوري ــل عل حاص  -

ــر. ــة قط ــالم - جامع وإع
فــي  خبــرة  لديــه    -
 14 عملــه  مجــال 

. عامــاً
-  تلقــى العديــد مــن 
الــدورات التدريبيــة 
عملــه  مجــال  فــي 

والمتاحــف.
العنوان: ص.ب.: 111333 

 الدوحة - قطر
الهاتف: 44358284 - 444291774

الفاكس : 44435005 
 الجوال: 55522010

فيصل عبداهلل محمد )النعيمي (
ــف  ــة متاح ــار - هيئ ــم االث ــس قس -  رئي
-  تاريــخ الميــالد:  01/01/1970 قطر 

  الجوال: 0097455522921 
  المكتب: 0097444028967

falnaimi@qma. :البريد اإللكتروني  
      com.qa

http://qma. : موقع على االنترنت  
academia.edu/FaisalAlNaimi

المؤهالت:
ــة األدوات  ــات صناع ــي »تقني ــهادة ف -  ش
البحــوث  مركــز  مــن  الحجريــة« 

)2005( فرنســا  التعليمــي- 
-  شــهادة فــي »تمثيــل صناعــة الفخــار« 
ــة  ــة - الدوح ــون البصري ــز الفن مرك

)2004(
الضبطيــة  »أحــكام  فــي  شــهادة    -
القضائيــة« مركــز الفنــون البصريــة - 

)2004( الدوحــة 
-  شــهادة فــي » التســيير اإلداري« معهــد 

ــة- الدوحــة )2003( ــة اإلداري التنمي
اإلصدارات والكتب التخصصية:

-  : ف. غيليســبي وفيصــل النعيمــي، مخبــأ 
فــي الرمــال: كشــف الســتار عــن 
ــن  ــاب م ــر الكت ــم نش ــر. ت ــي قط ماض
ــرول ودار  ــل شــركة ميرســك للبت قب

ــة. ــر مدين النش
)بالشــراكة   2013  -
مؤلفيــن  مــع 
مينــاء  آخريــن( 
الجديــد،  مســيعيد 
اآلثــار  تقييــم 



- 125 -

دليل المتخصصين في مجال اآلثار  والمتاحف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

البحريــة ، المســوحات والتنقيبــات علــى 
اليابســة 2012-2011. ســجل قطــر 
الوطنــي البيئــي التاريخــي. تــم النشــر 
ــر ،  ــف قط ــة متاح ــع هيئ ــاون م بالتع
ــة  ــة برمنجهــام ومــزود الخدم جامع

ا  ر جيومــا
مؤلفيــن  مــع  )بالشــراكة    2011  -
ــث. ســجل قطــر  ــن( الجــزء الثال آخري
ــروع  ــي ومش ــي التاريخ ــي البيئ الوطن
ــة:  ــة الثالث ــن بعد.المرحل االستشــعار ع
المناظــر التاريخيــة والتحليــل األرضــي 

ــة. ــات القديم ــري للبيئ والبح
مؤلفيــن  مــع  )بالشــراكة   2010   -

آخريــن( 
)بالشــراكة مــع مؤلفيــن     2010   -
ــجل  ــن س ــي م ــزء الثان ــن( الج آخري
التاريخــي  البيئــي  الوطنــي  قطــر 
بعــد.  عــن  االستشــعار  ومشــروع 
المرحلــة الثانيــة: إعــادة إنشــاء أواخــر 
العصــر الجليــدي واألنظمــة الترســيبية 
لعصــر الهولوســين والجغرافيــا القديمة 
لدولــة قطــر: تحليــل البيانــات، التقييــم 

واإلمكانيــات.
مؤلفيــن  مــع  )بالشــراكة   2009   -
آخريــن( الجــزء األول مــن ســجل قطــر 
ــروع  ــي ومش ــي التاريخ ــي البيئ الوطن
ــى:  ــة األول االستشــعار عــن بعد.المرحل
ــيبية  ــة الترس ــب األنظم ــادة تركي إع
ألواخــر العصــر الجليــدي والعصــر 

القديمــة  والجغرافيــة  الهولوســين 
لدولــة قطــر: تحليــل البيانــات، التقييــم 

واإلمكانيــات.
اإلصدارات األكاديمية:

2013 إ. تيتلــو ، ر. كاتلــر، ف. النعيمي،    -
أ. شــهريار، أ. بوهالــي، ل. ديالنــي و ج. 
ــة  ــر الطبيعي ــور المناظ ــوك : تص أدك
،تغير مســتوى ســطح البحر واالســتقرار 
البشــري بــوادي الضبايــن شــمال غــرب 
قطــر. وقائــع نــدوة الدراســات العربيــة 

43
إ.  و  النعيمــي  ف.  كاتلــر،  ر.   2013  -
تيتلــو : بنــاء القبــور وتباينهــا المكانــي 
ــد  ــرة العبي ــن فت ــر: م ــة قط ــي دول ف
إلــى أواخــر عصــور مــا قبــل اإلســالم. 
ــة 43 ــات العربي ــدوة الدراس ــع ن وقائ

أ.  بلغيــث،  أ.  النعيمــي،  ف.    2010  -
الكــواري، ف.ج. النعيمــي، س. التميمــي، 
أ. آل ثانــي، م. الخلــدري، م.م. الكبيســي: 
ــر ــة ، قط ــة- الدوح ــة قطري ــئ أثري آلل
- 2010  ف. النعيمــي، ر. كاتلر، ح. عروق 
ــح  ــة يرج ــس: أدوات صواني و ه. روبرت
تاريخهــا إلــى العصــر الحجــري القديــم 
األعلــى وأوائــل عصــر الهولوســين فــي 
رأس عشــيرج شــرق قطــر. وقائــع ندوة 

الدراســات العربيــة 40:209-214
ف.  كاتلــر،  ر.  بيدمــور،  ر.   2010  -
فيتــش وه.  إ. رمســي، س.  النعيمــي، 
كالويــت: ســجل قطــر الوطنــي البيئــي 
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ــوارد  ــة إلدارة الم التاريخــي: أداة مفصل
الثقافيــة واآلثــار المترتبــة علــى نطــاق 
أوســع إلدارة التــراث فــي المنطقــة.  
العربيــة  الدراســات  نــدوة  وقائــع 

40:43-54
النعيمــي.  ف.  و  غيــران  أ.   2009  -  
األراضــي وأنمــاط المســتوطنات خــالل 
التاســع(  )القــرن  العباســي  العصــر 
ــدوة  ــع ن ــر(.  وقائ ــروب )قط ــة م قري

39 العربيــة  الدراســات 
ف.   ، غيــري  ب.   ، كاتلــر  ر.   2009   -
النعيمــي و ك. كرافيــك: تقييــم قيمــة 
بيانــات البيئــة القديمــة مــن أجــل فهــم 
مشــهد مــا قبــل التاريــخ لشــمال شــرق 
قطــر. وقائــع نــدوة الدراســات العربيــة 

39
ه.  كاتلــر،  ر.  بيدمــور،  ر.    2009  -
ــي و  ــي ، ف. النعيم ــت ، إ. رمس كالوي
ــر  ــب ألواخ ــادة تركي ــش: إع س. فيت
العصــر الجليــدي والجغرافيــة القديمــة 
ــتخدام  ــر باس ــين لقط ــر الهولوس لعص
المستشــعرة  البيانــات  مجموعــات 
ــاج  ــة إلدم ــار المترتب ــد، واآلث ــن بع ع
ــجل  ــي س ــل ف ــذا القبي ــن ه ــات م بيان
ــدوة  ــع ن ــم. وقائ ــي للمعال قطــر الوطن

الدراســات العربيــة 39
منشورات قيد اإلعداد:

النعيمــي:  ف.   ، كاتلــر  ر.  تيتلــو،  أ/ 
ــى  ــط  إل ــن أواس ــواحل م ــور الس تط

ــي وادي  ــين ف ــر الهولوس ــر عص أواخ
الضبايــن، شــمال غــرب قطــر- المنظــور 
الجغرافي-األثــري و المنظــور األثــري. 
مقتــرح لكتــاب »عصــر الهولوســين«
أ.  تيتلــو، ر. كاتلــر ، ف. النعيمــي، ت. 
ــي مــن   ــر البيئ ــا : التغي ــل و إ. هولب هي
أواســط  إلــى أواخــر عصــر الهولوســين 
فــي وادي الضبايــن، شــمال غــرب قطــر: 
ــانية.  ــوارد اإلنس ــتغالل الم ــة واس تنمي
مقتــرح لـــ » مجلــة العلــوم األثريــة« 
ر.  النعيمــي،  ف.  تيتلــو،  أ.   ، بريــز  ب. 
ــن  ــارف م ــز: زخ ــر و ب. كولين كاتل
صنــع الزمــان وحركــة المــد والجــزر: 
البجريــة  المــوارد  فــي  التحقيــق 
ــتخدام  ــر باس ــي قط ــد ف ــة الم لمنطق
ــن  ــق م ــد والتحق ــن بع ــعار ع االستش
ــات لألراضــي المســتهدفة.  صــدق البيان
اآلثــار  علــم  »مجلــة  لـــ  مقتــرح 

البحريــة«.
األوراق المقدمة:

-  2013 » االكتشــافات األثريــة الحديثة 
فــي قطــر« »االكتشــافات األثريــة 
التعــاون  مجلــس  لــدول  الحديثــة 

الخليجــي« - البحريــن.
فــي  »اآلثــار  البحــار  أمــم   2010   -
قطــر« س. محاســن و ف. النعيمــي. 

المتحــف الوطنــي فــي ويلــز.
للمتاحــف  العالمــي  اليــوم   2010   -
الفــن  متحــف  اآلثــار«  تحصيــل   «
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قطــر. اإلســالمي- 
-  2010 : مؤتمــر عــن اآلثــار والمتاحــف 
ــي  ــاون الخليج ــس التع ــي دول مجل ف
»اآلثــار وســجل قطــر الوطنــي البيئــي 

ــت. ــي« الكوي التاريخ
اإلعالنات المقدمة:

-  2012 » الحيــاة علــى الشــواطئ: تصور 
ــة  ــار الناجم ــري وآلث ــتقرار البش االس
عــن تغيــر مســتوى ســطح البحــر فــي 
وادي الضبايــن، شــمال شــرق قطــر 
ــهريار،  ــو، أ. ش ــر، أ. تيتل ــع ر. كاتل م
ــوك.  ــي و ج. أدك ــي، ل. ديالن أ. بوهال
ــدن. ــة- لن ــات العربي ــن الدراس ــدوة ع ن
-  2011 »آثــار األقــدام فــي الــوادي، 
علــم شــكل األرض، علــم الرواســب 
والجغرافيــا األثريــة كأدوات لعــزل 
ــل  ــا قب ــور م ــري لعص ــتقرار البش االس
ــع ر.  ــن« م ــي وادي الضباي ــخ ف التاري
كاتلــر، أ. تيتلــو. نــدوة عــن الدراســات 

ــدن. ــة- لن العربي
ــيرج:  ــم رأس عش ــادة تقيي -  2010 » إع
موقــع مهــم و متعــدد المســتوطنات فــي 
ــين  ــر الهولوس ــن عص ــر م ــرب قط غ
ــع ك.  ــث »م ــري الحدي ــر الحج والعص
برايــس ، ر. كاتلــر و ح. عــروق. نــدوة 

ــدن. ــة- لن عــن الدراســات العربي
-  2009 أدوات صوانيــة يرجــح تاريخهــا 
إلــى العصــر الحجــري القديــم األعلــى 
ــي رأس  ــين ف ــر الهولوس ــل عص وأوائ

عشــيرج غــرب قطــر« نــدوة عــن 
ــدن. ــة- لن ــات العربي الدراس

مناصب تم شغلها ضمن لجان:
تنظيــم  لجنــة  فــي  عضــو   :2013  -
المعــرض األثــري بمدينــة الزبــارة 

.2013 الوطنــي  باليــوم  احتفــاءا 
والتــراث  اآلثــار  مستشــار   :  2012   -
 2012 اليابــان  قطــر-  لمشــروع 

فــي. لثقا ا
مــن 2010 حتــى اآلن: ممثــل قطــر    -
فــي لجنــة الخبــراء العــرب فــي التــراث 

ــي. ــي العالم ــي والطبيع الثقاف
ملــف  إعــداد   :  -2013  2009 مــن    -
ــة منظمــة  ــارة لتوصي ــة الزب عــن مدين

اليونســكو.
مــن 2006 حتــى اآلن: ممثــل دولــة    -

قطــر فــي منظمــة اليونســكو.
مــن 2005 حتــى اآلن: ممثــل دولــة    -
قطــر فــي لجنــة اآلثــار لــدول مجلــس 
ــاهمة  ــم مس ــي: تنظي ــاون الخليج التع
قطــر فــي معــارض اآلثــار لــدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، متابعــة 
ــي  ــة ف ــات األثري ــوحات والتنقيب المس

ــج. ــة الخلي منطق
ــة  ــل دول ــى اآلن: ممث ــن 2005 حت -  م
لــدول  اآلثــار  لجنــة  فــي  قطــر 
مجلــس التعــاون الخليجــي التــي تقــوم 
ــال  ــي مج ــة ف ــم دورات تدريبي بتنظي
اآلثــار لمواطنــي دول مجلــس التعــاون 
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ــج. ــة الخلي ــي منطق ــي ف الخليج
المؤتمرات:

-  2010: مؤتمــر دول البحــار – بالمتحف 
الوطنــي فــي ويلــز- المملكــة المتحــدة

-  2009: اليــوم العالمــي للمتاحــف – 
ــة ،  ــالمي – الدوح ــن اإلس ــف الف متح

ــر قط
-  2009: نــدوة عــن الدراســات العربيــة 

ــدن ــي – لن ــف البريطان – المتح
ــة  -  2008: نــدوة عــن الدراســات العربي

ــدن ــي – لن ــف البريطان – المتح
-  2001 : منتــدى كركــوان األثــري – 

ــس تون
خبرة العمل الميداني:

مــن 2012 حتــى اآلن: ممثــل قطــر    -
لمشــروع بيــن كل مــن وزارة الخارجية 
لدولــة قطــر ووزارة الخارجيــة ووزارة 
ــة التونســية. يهــدف  الثقافــة للجمهوري
المشــروع إلــى تطويــر مدينــة القيروان 
ــت  ــياحة تح ــة والس ــات األثري والتنقيب

إشــراف دولــة قطــر.
-  2010: تنقيبــات فــي المدينــة الفضائية 
،سميســمة قطــر) مديــر مشــروع لهيئــة 
ــن  ــب ع ــال التنقي ــر( أعم ــف قط متاح
ــود  ــي تع ــدو الت ــات الب ــور ومخيم قب

ــخ. ــل التاري ــى عصــور مــا قب إل
مــن 2009 حتــى اآلن: مشــروع ســجل    -

قطــر الوطنــي البيئــي التاريخــي )مدير 
ريتشــارد  مــع  للمشــروع(  مشــارك 
ــام- المملكــة  ــة برمنجه ــر - جامع كاتل
http://qatararchaeology. المتحــدة

    /com
-  مــن 2009 حتــى اآلن: مشــروع اآلثــار 
اإلســالمية والتــراث فــي قطــر )مديــر 
ــور أ.  ــع الدكت ــروع( م ــارك للمش مش

ولمســلي – أعمــال تنقيــب بالزبــارة.
مــن 2008 حتــى 2009: أعمــال تنقيــب    -
بالموقــع اإلســالمي مــروب )مديــر 
ــندرين  ــع ألكس ــروع( م ــارك للمش مش

ــران( غي
قطــر  فــي  أثــري  مســح   :  2006   -
ــر  ــة )مدي ــة التحتي ــر البني ــل تطوي قب

مشــروع لهيئــة متاحــف قطــر( 
ــام  ــن غن ــرة ب ــات بجزي -  2007 : تنقيب
لقطــر  الشــرقي  الشــمال  بمنطقــة 
)مديــر مشــارك للمشــروع( مــع د. 

أبيــس فريدريــك 
ــن  ــرة ب ــي لجزي ــح ميدان -  2006 : مس
غنــام بمنطقــة الشــمال الشــرقي لقطــر 
ــر( ــف قط ــة متاح ــروع لهيئ ــر مش )مدي

-  2001 : تنقيبــات فــي موقــع فريحــة – 
قطــر )مديــر مشــارك للمشــروع( مــع 

د. منيــر طــه
-  2002 : مشــروع المســح وتســجيل 
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ــي قطــر )مســاح  ــة ف ــي التاريخي المبان
ــيد  ــروع: الس ــر المش ــروع( )مدي المش
ــار-  ــس إدارة اآلث ــي، رئي ــد الخليف عب
ــون  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن المجل

ــراث. والت
ــي  ــب ف ــال تنقي ــح و أعم -  2000 : مس
جزيــرة بــن غنــام بمنطقة شــمال شــرق 
ــار  ــم آث ــروع وعال ــاح المش ــر )مس قط
ميدانــي( )المديــر: د. روبــرت كيليك، 
ــدة( ــة المتح ــام- المملك ــة برمنغه جامع
-  2005-2004 : عالــم آثــار ميدانــي 
فــي موقــع الصبيــة، الكويــت )المديــر: 

ــش( ــلطان الدوي س
2005-2003:مشــروع التاريخ الشــفهي   -
ــروع  ــارك للمش ــر مش ــت) مدي بزكري

ــة( ــة الدانمركي ــة األثري مــع البعث
-  2005-2002 : مســؤول المشــروع فــي 
ــة  ــت بمنطق ــالمي زكري ــع اإلس الموق
ــندرين  ــر: د. ألكس ــر )المدي ــرب قط غ

ــران( غي
-  2003: مســح لمســاجد تعــود إلــى 
الفتــرة اإلســالمية المبكــرة )مديــر 

المشــروع(
أعمــال  فــي  المشــاركة   :2005   -
المســح والتنقيــب مــع البعثــة األثريــة 
الدانمركيــة )مســاح المشــروع وعالــم 

ــي( ــار ميدان آث

ميدانــي  آثــار  عالــم   :2005-2007  -
وباحــث فــي موقــع جبــل بلعــاس الــذي 
ــخ  ــل التاري ــا قب ــور م ــى عص ــود إل يع

ــوريا(. )س
)المديــر: د. فريدريــك أبــاس و د.   
بســام جموســي - المركــز الوطنــي 

العلمــي-(. للبحــث  الفرنســي 
-  2000: عالــم آثــار ميدانــي فــي أعمــال 
ــر: د.  ــرة الخــور )المدي ــب بجزي التنقي
روبــرت كيليــك ، جامعــة برمنغهــام- 

المملكــة المتحــدة(.
وتقاليــد  الشــفهية  الروايــات   :2004  -
الوصفيــة  األنثروبولوجيــا  البــدو، 
)مديــر مشــارك مــع كلــوس فردينانــد 

و هانــس كورســهولم نيلســن(
التوعية العامة واإلعالم:

ــي  ــة ف ــام مفتوح ــى اآلن: أي -  2013 حت
الزبــارة: عــروض أثريــة لشــدب حجــر 

ــه ــة المرتبطــة ب الصــوان والثقاف
ــة  ــات الثقاف ــى اآلن: »مخيم -  2013 حت
ــري. ــباب القط ــار » للش ــعبية واآلث الش
-  2012 حتــى اآلن: مشــرف للطلبــة 

اآلثــار إدارة  فــي  المتطوعيــن 
ــاة  ــى قن ــي عل ــم الوثائق -  2012 : الفيل
ناشــيونال جيوغرافيــك »الغــوص فــي 

ــوح«. ــان ن طوف
2012: المســؤول عــن تنظيــم احتفاالت   -
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والقريــة  بالزبــارة  الوطنــي  اليــوم 
ــة. التراثي

2011: رئيــس المعــرض األثــري لــدول   -
مجلــس التعــاون الخليجــي الــذي أقيــم 

بالدوحــة- قطــر
األثــري  الوثائقــي  الفيلــم   :  2011  -
ــر ــة قط ــي لدول ــوم الوطن ــبة الي بمناس
األثــري  الوثائقــي  الفيلــم   :2010  -
ــة قطــر  ــي لدول ــوم الوطن بمناســبة الي

»األطــوار الســبع لقطــر« 
-  2010: المســؤول عــن المحاضــرات 
بالنســبة  الزبــارة  فــي  والجــوالت  
والمرشــدات  الكشــافة  لجمعيــة 

. لقطريــة ا
اآلن: تنظيــم ورشــات  2009 حتــى    -
ــوان  ــار الص ــدب أحج ــمل ش ــل تش عم

للعديــد مــن المــدارس اإلعداديــة 
2008 حتــى اآلن: إلقــاء محاضــرات   -
ــة ــدارس اإلعدادي ــي الم ــار ف ــول اآلث ح
2008: مديــر المســاهمة القطريــة فــي   -
معــرض اآلثــار لــدول مجلــس التعــاون 

الخليجــي بالريــاض- الســعودية
-  2006: مســاهمات فــي »اآلثار في شــبه 
Qatarinfo.net الجزيرة العربية« لـــ

أنشــطة  فــي  المشــاركة   :2006  -
تعليميــة تربويــة، تحريــر نــص الفيلــم 
أحمــد  الممثــل  مــع  »الجساســية« 
الدوحــة. شــباب  مركــز   - األلســدي 

-  2004: دعم مهرجان الدوحة الثقافي

-  2004: دعــم مهرجــان القريــن الثقافي 
الوطنــي  المجلــس  مــع  بالتعــاون 

للثقافــة والفنــون والتــراث.
-  2004: مقالــة عــن »موقــع زكريــت« 
فــي الجريــدة القطريــة غولــف تايمــز 

The Gulf Times
-  2004: ظهــور فــي مجلــة مرحبــا 
فــي  تنقيبــات   ، رقميــة  »حفريــات 

الخــور« 
المنشــورة  فــي  مستشــار   :2004   -
ــدو،  ــد الب ــفهية وتقالي ــات الش »الرواي

لوصفيــة« ا ألنثروبولوجيا ا

عادل عبداللطيف محمد ) المسلماني(
- رئيــس قســم الترميــم 
متاحــف  هيئــة   –

قطــر.
علــى  حاصــل   -
تاريــخ  بكالوريــس 
قطــر  جامعــة   –

. -م 1 9 9 6
- لديه خبرة في مجال عمله 8 أعوام.

ــة  ــدورات التدريبي ــد مــن ال - تلقــى العدي
فــي مجــال عملــه.

العنوان: ص.ب.: 8381 
 الدوحة – قطر

الهاتف: 44291711.

الجوال: 55566949.
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طــالل خليــل محمــد 
الســاعي

الدراســي:  المؤهــل   -
ليســانس   - جامعــي 

آداب.
التخصص: تاريخ.   -

التقدير: جيد جدا.ً   -
تاريخ االلتحاق بالعمل: 2/3/1989  -

قســم  رئيــس  الوظيفــي:  المســمى   -
عــن  اتصــال  وضابــط  المتاحــف/ 
ــت  ــة الكوي ــادي بدول ــر الم ــراث غي الت
والفولكلــور(  الشــعبية  )المأثــورات 
العربيــة  المنظمــة  مــع  بالتعــاون 

والعلــوم. والثقافــة  للتربيــة 
ــار لــدول  عضــو جمعيــة التاريــخ و الث  -

ــي. ــاون الخليج ــس التع مجل
المشاركات:-

المواقــع  مراقبــة  فــي  المشــاركة   -
األثريــة  والتنقيبــات األثريــة كرئيــس 
حفريــة مــع فريــق التنقيبــات الكويتــي 
ــي  ــة ف ــات األجنبي ــع البعث ــاون م بالتع

ــام 2003. ــذ ع ــكا من ــرة فيل جزي
والمؤتمــرات  التدريبيــة  الــدورات 

: خليــة ا لد ا
إعداد وكتابة التقارير.  -

دورات بالحاسوب ) الكمبيوتر(.  -
كيفية التعامل مع اآلخرين.  -

ــي  ــرب ف ــراء الع ــة الخب ــاع لجن اجتم  -
ــي. ــي العالم ــي والطبيع ــراث الثقاف الت

المســئولين عــن  الــوكالء  اجتمــاع   -
اآلثــار والمتاحــف فــي دول مجلــس 

التعــاون. 
والمؤتمــرات  التدريبيــة  الــدورات 

: جيــة ر لخا ا
المحافظــة علــى المــواد المخزونــة   -

)بريطانيــا(. أرشــفتها  وكيفيــة 
فــي حفــظ  المعلومــات  تكنولوجيــا   -
اآلثــار والتــراث الحضــاري ) مصــر(.
ــل العامليــن فــي مجــال المتاحــف  تأهي  -

ــي ) األردن(. ــن العرب ــي الوط ف
علــى  وتأثيرهــا  البيئيــة  الملوثــات   -

)مصــر(. المتاحــف 
ورشــة العمــل عــن مشــاكل المتاحــف   -

ــر(. )قط
أســاليب  حــول  اإلقليميــة  النــدوة   -
التعامــل مــع التــراث وطــرق المحافظــة 
عليــه وديمومتــه - الشــارقة، دولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
مؤتمــر اآلثــار والتــراث الحضــاري فــي   -

ــي. الوطــن العرب
الصينيــة  المتاحــف  مؤتمــر مــدراء   -
العربيــة- جمهوريــة الصيــن الشــعبية.
التــي  الداخليــة  المتاحــف والمعــارض 

أشــرف علــى تنفيذهــا:
متحف التراث الشعبي.  -

متحف مركز بيت ديكسون الثقافي.  -
متحف مركز كاظمة الثقافي.  -

متحف القصر األحمر.  -
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متحف شهداء القرين.  -
متحــف اســتراحة قصــر الشــيخ عبــداهلل   -

ــاح. ــالم الصب الس
معرض دمار وإعمار.  -

معرض آثارنا عادت إلينا.  -
معرض هويتنا آثار وتراث.  -

معــارض مشــاركة فــي مهرجانــات   -
الثقافيــة. القريــن 

معــارض مشــاركة فــي مهرجانــات   -
الثقافيــة. الصيــف 

ــة  ــع وزارة التربي ــاون م ــارض بالتع مع  -
ــم. والتعلي

معارض بالتعاون مع جامعة الكويت.  -
معرض هواة جمع اآلثار.  -

معرض محافظة األحمدي.  -
المعارض الخارجية:

معرض دولة الكويت بفرنسا.  -
بأســبانيا  الكويــت  دولــة  معــرض   -

.)92 )أكســبو 
الكويــت - جزيــرة  معــرض »آثــار   -
فرنســا.  - ليــون  بمدينــة  فيلــكا« 

معــرض مهرجــان التــراث الوطنــي   -
العربيــة  المملكــة  )الجنادريــة( 

. ية د لســعو ا
ــت  ــة الكوي ــار دول ــور آث ــرض ص مع  -
الكويتــي،  الثقافــي  األســبوع  ضمــن 

الهاشــمية. األردنيــة  بالمملكــة 
ــت  ــة الكوي ــار دول ــور آث ــرض ص مع  -
الكويتــي،  الثقافــي  األســبوع  ضمــن 

بالســودان.
ــت  ــة الكوي ــار دول ــور آث ــرض ص مع  -
ضمــن  التراثيــة  المــواد  ومعــرض 
فــي  الكويتــي  الثقافــي  األســبوع 

الجزائــر.
معــرض )ملتقــى الســياحة واالســتثمار   -
الخليجــي GTTOF( جــدة - المملكــة 

ــعودية. ــة الس العربي
ــي  ــترك الثان ــدوري المش ــرض ال المع  -
آلثــار مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة، الريــاض -  المملكــة العربيــة 

ــعودية. الس
ــث  ــترك الثال ــدوري المش ــرض ال -  المع
آلثــار مجلــس التعــاون لــدول الخليــج  

ــر. ــة قط ــة - دول ــة، الدوح العربي
ــة  ــي المملك ــت ف ــة الكوي ــات دول -  فعالي
 )33( الثقافــي  أصيلــة   - المغربيــة 

يوليــو2011.    
ــو -  ــي ميالن ــة ف ــام كويتي ــات أي فعالي  -

إيطاليــا أكتوبــر 2011
فعاليــات أســبوع ثقافــي كويتــي -   -

2013 فبرايــر  أرمينيــا 
بإيطاليــا  الكويــت  دولــة  معــرض   - 

)2016 ميــالن  )إكســبو 

حامد مطلق محمد المطيري
بكالوريوس في اآلداب عـام 2001م.    -

ماجســتير  فــي علــم اآلثــار والمتاحــف    -
2010م.  عـام 
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دكتــوراه فــي علــم اآلثــار والمتاحــف    -
ــام 2014م. ع

باحــث آثــار بــإدارة اآلثــار والمتاحــف/    -
ــي  ــس الوطن المجل

ــام  ــذ ع ــون واآلداب من ــة والفن     للثقاف
2001م وحتــى تاريخــه.

- رئيــس قســم المســح والتنقيــب األثــري 
منــذ عــام 2010م وحتــى تاريخــه.

- عضو اتحاد األثرين العرب 2009.
ــات  ــعودية للدراس ــة الس ــو  الجمعي - عض

األثريــة 2010م.
ــدول  ــار ب ــخ واآلث ــة التاري - عضــو جمعي

ــاون 2014م. ــس التع مجل
األعمال الميدانية داخل دولة الكويت:

ــتركة  ــة المش ــة الخليجي ــو البعث عض   -
للتنقيــب فــي موقــع ســعيدة اإلســالمي 

ــام 2001م. ــكا ع ــرة فيل بجزي
 - الكويتــي  اآلثــار  فريــق   عضــو    -
البريطانــي للتنقيــب فــي موقــع العبيــد 
H3 فــي منطقــة الصبيــة عــام 2002م.
عضــو فريــق اآلثــار الكويتــي للتنقيــب    -
ــة  ــة الصبي ــد بمنطق ــع المواق ــي موق ف

ــام 2003م. ع
عمــل  فــي  شــارك    -
اختباريــه  مجســات 
ــة  ــع كاظم ــي موق ف
عــام  اإلســالمي 

 . 2م 0 0 3
ــار  ــق اآلث ــو فري عض   -

ــزور  ــة ال ــي قلع ــب ف ــي للتنقي الكويت
بجزيــرة فيلــكا عــام 2003/2004م.
عضــو فريــق اآلثــار الكويتــي للتنقيــب    -
ــة  ــة كاظم ــن بمنطق ــالل المداف ــي ت ف

ــام 2004م. ع
عضــو فريــق اآلثــار الكويتــي للتنقيــب    -
ــة  ــة الصبي ــن بمنطق ــالل المداف ــي ت ف

ــام 2004م. ع
ــس  ــق دول مجل ــة فري ــرف حفري مش   -
التعــاون المشــترك للتنقيــب فــي تــالل 
المدافــن بمنطقــة الصبيــة فــي ديســمبر 

ــام 2004م-2005م. ــر ع - يناي
عضــو فريــق اآلثــار الكويتــي للتنقيــب    -
فــي تــالل بهيتــه، التــل KB4 عــام 

2005م.
المشــكل  الفريــق  الفريــق  عضــو    -
لتســجيل القطــع األثريــة وتوثيقهــا 

2005م. عــام 
 - الكويتــي  اآلثــار  فريــق   عضــو    -
موقــع  فــي  للتنقيــب  الســلوفاكي 

2006م. عــام  الخضــر 
عضــو فريــق اآلثــار الكويتــي فــي    -
والمدينــة  أنــزاك  معبــد  ترميــم 
ــام 2002م. ــكا ع ــرة فيل ــة بجزي الدلموني
ــر  ــي لحص ــار الكويت ــق اآلث ــو فري عض   -
ــة  ــي دول ــة ف ــع األثري ــق المواق وتوثي
ــام  ــاز الـGPSع ــطة جه ــت بواس الكوي

2005م. 
ــح  ــي لمس ــار الكويت ــق اآلث ــو فري عض   -
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ــام  ــزور ع ــال ال ــة وج ــة كاظم منطق
2002م.

ــح  ــي لمس ــار الكويت ــق اآلث ــو فري عض   -
تــالل صليبخــات عــام 2003م.

ــح  ــي لمس ــار الكويت ــق اآلث ــو فري عض   -
ــام 2003م.  ــت ع ــة الكوي ــوب دول جن
ــح  ــي لمس ــار الكويت ــق اآلث ــو فري عض   -

جزيــرة بوبيــان عــام 2005م.
- شــارك فــي توثيــق GIS موقــع ســعيدة 

ــاء الخضــر عــام 2009م. ومين
عضــو فريــق اآلثــار الكويتــي- البولندي    -
ــام  ــة ع ــة الصبي ــي منطق ــب ف للتنقي

2010م.
ســاهم فــي التحضيــر لمعــرض »أختــام    -
ــم  ــن موس ــكا« ضم ــرة فيل ــن جزي م

ــي5. ــي ثقاف صيف
ســاهم فــي التحضيــر لمعــرض »الحلــي    -
وأدوات الزينــة فــي عبــر العصــور« 

ــي. ــن الثقاف ــان القري ــن مهرج ضم
مشــرف الحفريــات فــي جزيــرة فيلــكا    -
منــذ عــام 2011م لوجميــع مواســم 

ــب. التنقي
األعمال الميدانية خارج دولة الكويت:

التنقيــب فــي موقــع كركــوان بتونــس    -
عــام 2002م. 

ســوق  وادي  مدافــن  فــي  التنقيــب    -
ــان  ــلطنة عم ــر بس ــة بوش ــي منطق ف

2003/2004م. عــام
شــارك مــع فريــق )ADIS( للمســح    -

المناهيــل  خــور  لموقــع  األثــري 
ــي  ــع الخال ــول بالرب ــة أم الزم بمنطق
بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــام 

2006م.  وعــام  2005م 
البعثــة  مــع  التنقيــب  فــي  شــارك    -
الخليجيــة فــي موقــع الرميلــة بمنطقــة 
ــام 2005م.  ــي ع ــو ظب ــارة أب ــن بإم العي
-  التنقيــب فــي موقــع لبتوفســكامارا فــي 
الجمهوريــة الســلوفاكية فــي أغســطس 

عــام 2005م.
مســح المواقــع األثريــة فــي جبــال    -
ــلوفاكية  ــة الس ــوك بالجمهوري هافران

فــي أغســطس عــام 2006م.
التنقيــب فــي موقــع الميامــة فــي    -
ــة  ــة العربي ــرج بالمملك ــة الخ محافظ

.2012 عــام  نوفمبــر  الســعودية 
في مجال المحضرات:

أ- داخلية:
فــي  »الســراج  بعنــوان  محاضــرة    -
متحــف الكويــت الوطنــي عــام 2001م- 

فــي متحــف الكويــت الوطنــي.
تنقيــب  »نتائــج  بعنــوان  محاضــرة    -
ــعيدة  ــع س ــي موق ــة ف ــة الخليجي البعث
اإلســالمي عــام 2002م« فــي المدرســة 

ــة. القبلي
محاضــرة بعنــوان »قلعــة الــزور أهــم    -
نتائــج التنقيــب عــام 2004م« فــي 

ــة. ــة القبلي المدرس
محاضــرة بعنــوان »نتائــج التنقيــب    -
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ــرة  ــر بجزي ــع الخض ــي موق ــري ف األث
فيلــكا 2006م« فــي المجلــس الوطنــي 

للثقافــة والفنــون واآلداب.
ــاري  ــاط اآلث ــوان - النش ــرة بعن محاض   -
للبعثــات الخارجيــة علــى أرض الكويــت 
موقــع ســعيدة  فــي  العمــل  نتائــج 
ــف  ــي متح ــام 2009م- ف ــاً - ع أنموذج
مهرجــان  ضمــن  الوطنــي،  الكويــت 

الصيــف الثقافــي 4.
ســعيدة  »موقــع  بعنــوان  محاضــرة    -
اإلســالمي بجزيــرة فيلــكا« ألقيــت 
ــالمية  ــار اإلس ــاط  دار اآلث ــن نش ضم

2011م. عــام 
ب -خارجية:

محاضــرة بعنــوان  »موقــع ســعيدة    -
اإلســالمي بجزيــرة فيلــكا« ألقيــت 
ــوان  ــي كرك ــرات ملتق ــن محاض ضم

الثقافــي عــام 2002م.
-  محاضــرة بعنــوان »أهــم نتائــج التنقيب 
ــت  فــي موقــع ســعيدة اإلســالمي« ألقي
ضمــن نــدوة آثــار الخليــج الثانيــة 

ــام 2003م. ــن ع ــة البحري بمملك
-  محاضــرة بعنــوان »حــوار حــول نتائــج 
ــت -  ــة الكوي ــي دول ــب األثــري ف التنقي
ــن محاضــرات الموســم 33  ــت ضم ألقي
ــة  ــة المغربي ــة بالمملك ــدى أصيل لمنت

ــام 2011م. لع
ــة  ــج األولي ــوان - النتائ ــرة بعن -  محاض
القرينيــة  فــي مســتوطنة  للتنقيــب 

نــدوة  ضمــن  ألقيــت   - بجزيــرة 
ــدول  ــة ب ــة الحديث ــافات األثري المكتش
مجلــس التعــاون المقامــة فــي الريــاض 

2012م. عــام 
-  محاضــرة بعنــوان - موانئ جزيــرة فيلكا 
فــي العصــر اإلســالمي - ألقيــت ضمــن 
ــة  ــة الحديث ــافات األثري ــدوة المكتش ن
ــي  ــة ف ــاون المقام ــس التع ــدول مجل ب

ــام 2014م. مســقط ع
في مجال األبحاث المتخصصة: 

الوطنــي  الكويــت  بمتحــف  الســراج    -
. 2001م

ــج  ــم نتائ ــكا- أه ــعيدة - فيل ــع س موق   -
2001م. لعــام  التنقيــب 

مواقــد النــار فــي منطقــة الصبيــة    -
. 2003م

عمله من موقع سعيدة 2004م.   -
 -  مســكوكات مــن موقــع بهيتــة، دراســة 
متحــف  فــي  محفوظــة  لمجموعــة 

2006م. الوطنــي  الكويــت 
ــكا  ــرة في ــة بجزي ــزور األثري ــة ال -  قلع

2004م.
نتائــج التنقيــب فــي تــالل  مدافــن    -
الشــمالية  الـردحــــة  منطقتــي 

.2004 لعــام  والـنـهــديــــن 
المدفن KG1، 2004م.   -

ــي  ــة ف ــة الخليجي ــب البعث ــج تنقي نتائ   -
منطقــة الصبيــة )مشــترك( 2005م.

-  المســاجد المبكــرة فــي منطقــة الخليج 
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العربــي، عــام 2007م.
المتاحــف العامــة والخاصــة فــي دولــة    -

ــام 2007م. ــت، ع الكوي
ــرق  ــي ش ــد ف ــارة العبي ــح حض -  مالم
شــبة الجزيــرة العربيــة، عــام 2007م.

-  التوجهــات الرئيســية فــي علــم اآلثــار 
ــام 2008م. ــام 1950م، ع ــى ع حت

تصنيــف الفخــار كأحــد مناهــج البحــث    -
األثــري، عــام 2008م.

ــي  ــبج البركان ــطة الس ــخ بواس التأري   -
)Dating By Obsidian hydration (، عــام 

2008م.
عملــة إيلخانيــة نــادرة عثــر عليهــا فــي    -
منطقــة الصبيحيــة فــي دولــة الكويــت، 

عــام 2008م.
التقليديــة  الزينــة  وأدوات  الحلــي    -
دراســة  الكويــت،  دولــة  فــي 
ــة لمجموعــة الحلــي  أثنوآركيولوجي
التقليديــة المحفوظــة فــي متحــف 

2008م. عــام  الوطنــي،  الكويــت 
خــزف الربــذة المعــروض فــي متحــف    -
بجامعــة  واآلثــار  الســياحة  كليــة 

الملــك ســعود، عــام 2009م.
-  أهم المســكوكات اإلســالمية المكتشــفة 

فــي أرض الكويــت، عــام 2009م.
-  الموجــز فــي النشــاط األثــري للبعثــات 
الخارجيــة مــن عــام 1957م حتــى عــام 

2009م. باالشــتراك مــع آخــرون.
-  رســالة ماجســتير بعنــوان- اآلثــار 

ــة  ــعيدة وقلع ــة س ــي قري ــالمية ف اإلس
الــزور بجزيــرة فيلــكا فــي دولــة 
مقارنــة«  آثاريــة  دراســة  الكويــت 

2010م. ســنة  أجيــزت 
فــي  للتنقيــب  األوليــة  النتائــج    -
اإلســالمية  القرينيــة  مســتوطنة 
ــع،  ــكا، دراســة تحــت الطب ــرة فيل بجزي

2012م. عــام  الريــاض 
ــن  ــالمي م ــر اإلس ــي العص ــت ف الكوي   -
جامعــة  اإلســالمية،  اآلثــار  خــالل 

2012م. الطبــع،  تحــت  الكويــت، 
رســالة دكتــوراه بعنــوان - الفخــار    -
فــي  المبكــر  اإلســالمي  والخــزف 
ــة  ــرة فيلكا-دراس ــور بجزي ــة القص قري

2014م. ســنة  أجيــزت  تحليليــة- 
موانــئ جزيــرة فيلــكا فــي العصــر    -
الطبــع،  تحــت  مســقط،  اإلســالمي، 

. 2014م
العنوان:

ــون  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن -   المجل
واآلداب  ص.ب 23996 الصفــاة- الرمــز 

ــت. ــة الكوي ــدي 13100 دول البري
-  تلفون: 0096566007347

halmutairi2002@hotmail.com :أيميل   -

ــام  ــد صط ــق  محم ــلطان مطل ــم : س االس
ــش الدوي

-  مواليد الكويت     1/3/1964
-  الحالة اإلجتماعية : متزوج 
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ــإدارة  ــار ب ــث آث -  باح
والمتاحــف/  اآلثــار 

9/8/1988م  منــذ 
-  رئيــس قســم التنقيــب 
ــذ  ــار من ــة اآلث وصيان

1993م 
-  ترشــح لمراقبــة اآلثــار منــذ عــام 

1م 9 9 8
-  خريــج جامعــة الملــك ســعود بالرياض 

1988م
ــص  ــة وتخص ــار قديم ــوس آث -  بكالوري

ــف( ــاند )متاح مس
-  ماجســتير أثــار قديمــة - المعهــد العالي 
لحضــارات الشــرق األدنــى القديــم -  
ــر  ــة مص ــق - جمهوري ــة الزقازي جامع

ــة. العربي
-  خبير آثار.

-  مراقب اآلثار منذ 2004م حتى األن. 
-  عضو رابطة اآلدباء 2006م. 

ــرب -2005  ــن الع ــاد األثري ــو اتح عض  -
ــرة. القاه

التكريم: 
-  االمانــة العامــة لــدول مجلــس التعــاون 
معــرض  تنظيــم  فــي  لمشــاركتة 
ــمبر  ــاض - ديس ــي ، الري ــج الثان الخلي

 2008
ــارات  ــب االستش ــت ، مكت ــة الكوي -  جامع

ــل 2004 ــت أبري ــب ، الكوي والتدري
المشاركات الخارجية

أ- الدورات والحفائر األثرية:
للمكتشــفات  الخرائــط  رســم  دورة    -
األثريــة ، لنــدن خــالل الفتــرة مــن -16 

0/7/1990م  2
-  رســم القطــع األثريــة مــن الفتــرة -23 

27 /1990م
ــار  ــوم اآلث ــي عل ــة ف ــة األثري -  الحفري

ــام 1992م ــا ع ــير بريطاني ــتر ش لس
ــي  ــة ف ــة أثري ــي حفري ــاركة ف -  المش
ــا  ــون فرنس ــال- لي ــان في ــة روم مدين

1996م
ــروان -  ــة القي ــي حفري ــاركة ف -  المش

تونــس  1996م 
-  المشــاركة فــي حفريــة مدينــة ســلطان 

- الجماهيريــة الليبيــة 1997م
ــد  ــة حم ــع مدين ــي موق ــاركة ف -  المش
البحريــن  مملكــة   - ســار  ومدافــن 

2000م /
-  المشــاركة فــي ملتقــى كركــوان 

2001م تونــس   - العلمــي 
ــة /  ــات الحديث ــة للتقني ــدورة العربي -  ال

2003م األردن 
ب- المؤتمرات األثرية:

ــة  ــي مملك ــرب ف ــن الع ــر األثريي -  مؤتم
البحريــن 1993م

ــس  ــرب طرابل ــن الع ــر االثارييي -  مؤتم
-ليبيــا 1996م

-  اإلمارات العربية - الشارقة 1998م.
-  دولة الكويت 2002م 
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 2003 والحضــارة  اآلثــار  موتمــر    -
نواكشــوط 

-  مؤتمــر األثرييــن العــرب القاهــرة  
 2005

-  موتمــر األثرييــن العــرب القاهــرة 
 2006

-  جمعيــة الخليــج للتاريــخ واآلثــار 2004 
 2006 - 2005 -
ج- التمثيل الرسمي:

-  مشــاركة معــرض الجنادريــة / الريــاض 
1989م

الجتمــاع  الكويــت  وفــد  رئيــس    -
ــة العامــة  المختصيــن  فــي مقــر األمان
2001 الريــاض   - التعــاون  لمجلــس 
-  المشــاركة فــي اجتمــاع اتحــاد األثريين 
العــرب - دمشــق / ســوريا أغســطس 

2003م
-  زيــارة المختصيــن فــي اآلثــار والمتاحف 

- مسقط 2002م
-  عضــو وفــد الكويت الجتماع المســؤولين 
ــاون  ــس التع ــي دول مجل ــار ف ــن اآلث ع

الخليجــي 2004م. 
-   ممثــل دولــة الكويــت فــي لجنــة إعــداد 
متحــف دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
2006-2005 / األمانــة العامــة لمجلــس 

التعــاون. 
ــاع  ــت ألجتم ــة الكوي ــد دول ــو وق -  عض
الــوكالء المســاعدين والمــدراء لآلثــار 

ــر 2008 . ــف ، قط والمتاح

-  رئيــس وفــد دولــة الكويــت لالشــاركة 
الريــاض  الجنادريــة  مهرجــان  فــي 

2009
المحاضرات:

ــوان«  ــت بعن ــف الكوي ــرة- متح - محاض
آخــر االكتشــافات األثريــة فــي جزيرة 

ــكاز« 1995م ع
ــي  ــت الوطن ــف الكوي ــرة - متح -  محاض
ــل  ــي ت ــة ف ــات األثري ــوان »التنقيب بعن

بهيتــة« 1996م.
محاضــرة  األولــى:  الخليــج  نــدوة    -
المكتشــفات  »آخــر  عنــوان  تحــت 
األثريــة فــي موقــع العبيــد - الصبيــة« 

الكويــت2001م 
-  محاضــرة بعنــوان » العصــور الحجريــة 
ــس  ــوان - تون ــت« كرك ــة الكوي بدول

2001م
محاضــرة  الثانيــة:  الخليــج  نــدوة    -
بعنــوان » المســح األثــري فــي منطقــة 

جــون الكويــت« البحريــن 2002م
ــوان » أهــم االكتشــافات  -  محاضــرة بعن
ــان -  ــت« عم ــة الكوي ــي دول ــة ف األثري

2003م. األردن 
-  محاضــرة: » تعريــف باآلثار« المدرســة 

القبلية2003م.
-  مؤتمــر األثرييــن العــرب محاضــرة 
البحــور  »كاظمــة  بعنــوان 
والحضــاري«  التاريخــي  ودورهــا 

.2 0 0 3 ط كشــو ا نو



- 141 -

دليل المتخصصين في مجال اآلثار  والمتاحف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

-  الموســم الثقافــي الثالــث - الكويــت  
محاضــرة بعنــوان » التــالل الركاميــة 
ــل2004  ــة » أبري ــة الصبي ــي منطق ف
-  محاضــرة فــي دولــة الكويــت / جمعيــة 
الخليــج للتاريــخ واآلثــار تحــت عنــوان 
ــة  ــمال دول ــي ش ــن ف ــالل المداف »الت

ــت » 2005. الكوي
-  محاضــرة فــي جامعــة القاهــرة / إتحــاد 
األثرييــن العــرب » الصبيــة مســتوطنة 
ــالد«  ــل المي ــادس قب ــف الس ــن األل م

ــر 2005  نوفمب
-  محاضــرة فــي جمعيــة األدبــاء فــي 
)كاظمــة   2006 ديســمبر  الكويــت 
التاريخــي  ودورهــا  البحــور 

) ي ر لحضــا ا و
-  محاضــرة » آخــر االكتشــافات االثريــة 
ــن  ــت » ضم ــة الكوي ــمال دول ــي ش ف
علــى   ، الثقافــي  الصيــف  مهرجــان 
ــي 2007 ــت الوطن ــف الكوي ــرح متح مس

-  محاضــرة » أخــر االكتشــافات فــي 
منطقــة الصبيــة » ضمــن مهرجــان 
الصيــف الثقافــي ، علــة مســرح الكويــت 

 2008
-  محاضــرة » اهــم االكتشــافات األثريــة 
ــى  ــن 2004 ال ــت م ــة الكوي ــي دول ف
2008 » مهرجــان القريــن الثقافــي 15 

ــت 2008  ــف الكوي ــرح متح ،مس
ــي  ــة ف ــور الحجري ــرة » العص -  محاض
دولــة الكويــت » جــدة 2008 ن الملتقى 

واآلثــار  التاريــخ  لجمعيــة  التاســع 
ــي  ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ل

األثريــة  األكتشــافات   « محاضــرة    -
بدولــة الكويــت دالئــل وافــاق » األقصر 

- مصــر 2010م 
فــي  دلمــون  حضــارة   « محاضــرة    -
جزيــرة فيلــكا » مؤتمــر آثــار الشــرق 
ــق -  ــة الزقازي ــم - جامع ــى القدي االدن

2010م مصــر 
البحوث والتقارير والدراسات:

-  تقريــر عــن الكشــف األثــرى فــي جزيرة 
عــكاز- مشــترك / مطبوع 1993م

-  بحــث: االستكشــاف األثــرى فــي موقــع 
بهيتــة 1994م - مشــترك / غير مطبوع، 

أرشــيف إدارة اآلثــار والمتاحــف
ــوار  ــر أط ــت عب ــث: » أرض الكوي -  بح
التاريــخ الجاهلــي واإلســالمي« 1995م 
غيــر منشــور ، أرشــيف إداره اآلثــار 

ــف والمتاح
ــال  ــن أعم ــي ع ــر النهائ -  تقرير:التقري
االستكشــافات األثريــة للبعثــة الكويتية- 

ــية2001م   الفرنس
-  بحــث: الصبيــة موقــع  مــن اآللــف 
مطبــوع   - الميــالد  قبــل  الخامــس 

2م 0 0 3
ودورهــا  القوافــل  مــدن  دراســة:«    -
كاظمــة  والحضــاري-  التاريخــي 

2003م  منشــور  البحــور« 
-  تقريــر: إكتشــاف مدافــن جديــدة 
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غيــر  مشــترك،   ، الصبيــة  منطقــة 
اإلدارة. أرشــيف  منشــور 

-  تقريــر: المدافــن فــي منطقــة الصبيــة 
.  2003

-  تقرير: قلعة الزور 2004.
-  تقريــر: المســح األثــري لمنطقــة جــون 

الكويــت 2003.
-  كتــب: مطبــوع:  كاظمــة البحــور 

دراســة تاريخيــة وأثريــة 2005.
تــالل  : دراســة«  : مطبــوع  -  كتــب 
ــت«  ــون الكوي ــمال ج ــي ش ــن ف المجاف
ضمــن مــداوالت جمعيــة الخليــج لالثار 

، دارة الملــك عبدالعزيــز ، 2005.
ــي  ــب ف ــج التنقي ــوع : نتائ ــب: مطب -  كت

ــترك( ــة 2006 ) مش ــن الصبي مداف
-  كتــب: مطبــوع : دراســة« العصــور 
ــن  ــت« ضم ــة الكوي ــي دول ــة ف الحجري
مــداوالت جمعيــة الخليــج لالثــار ،جــدة 

 2008
ــة وام  ــة »الصبي ــت الطباع ــب : تح -  كت
جــدر ســمات مشــتركة« البحريــن 

.2009/2010
أخرى:

 - ومتاحــف  آثــار  نشــرة  مراســل    -
مطبوعــة رســمية تحــت مظلــة األمانــة 
العامــة لمجلــس التعــاون الخليجــي

-  عضو جمعية تاريخ وآثار البحرين.
-  عضو اتحاد األثريين العرب .

ــوار  ــر أط ــت عب ــث )الكوي ــار بح -  اختي

للفيلــم  تاريخــي  مرجــع  التاريــخ( 
اإلعالمــي الوثائقــي لألحــداث التاريخية 
ــراج  ــيناريو وإخ ــة )س ــة كاظم لمنطق
ــل(  ــد الجلي ــد العب ــل عب ــتاذ كام األس

أكتوبــر 1996م.
ــور«  ــة البح ــة » كاظم ــار دراس -  اختي
عــن  ألوبريــت  تاريخــي  كمرجــع 
الكويــت القديمــة لألســتاذ: عبــد اهلل 

، 2004م . عبــد الرســول 
-  عضــو جمعيــة الخليــج للتاريــخ واآلثــار 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  لــدول 

.2005
-  عضــو رابطــة األدبــاء فــي دولــة الكويت 

.2006
االكتشافات األثرية الهامة:

ــة  ــة الدائري ــن األثري ــاف المداف -   إكتش
منطقــة  فــي  والمســتطيلة  الشــكل 

1999/2000م. الصبيــة 
ــالمي  ــة اإلس ــع كاظم ــاف موق -   إكتش

عــام 2002م.
-   إكتشــاف مواقــع إســالمية فــي منطقــة 

أمديــرة 2003م.
-   إكتشــاف أحفــورة ) عظمــة متحجــرة 
ــي  ــنة ف ــون س ــا 16 ملي ــدر عمره تق

ــرة(. ــروى أمدي ــة م منطق
ــر  ــى العص ــود إل ــن تع ــاف مداف -   إكتش
ــران 2002م  ــة الخي ــي منطق ــز ف البرون
ــرة  ــى فت ــود إل ــات تع ــاف كتاب -   إكتش
ــي  ــي ( ف ــند جنوب ــالم )مس ــل اإلس قب
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منطقــة الخيــران 2003م.
-   ســاهم فــي اكتشــاف موقــع يعــود إلــى 
العصــر الحجــري الحديــث فــي منطقــة 

القريــن 2.
-   أكتشــاف خمســة مواقــع جديــدة تعــود 
لحضــارة العبيــد )5000 ســنة قبــل 
ــة 2007 ــة الصبي ــي منطق ــالد( ف المي

مشــاركة فــي االستكشــافات األثريــة فــي 
الداخــل 

-  حفرية األثرية 1989م.
-  حفرية بوابة المقصب 1990م.

النمــل  أم  جزيــرة  موقــع  حفريــة    -
. 1م 9 9 0

-  البعثــة الكويتيــة الفرنســية- موقــع 
1989م. القصــور 

ــي  ــي الفرنس ــق الكويت ــاركة الفري -  مش
بجزيــرة عــكاز 1997-96-95-93م.

الكويتــي  -  مشــرف ميدانــي للفريــق 
. 1995م  وحفريــة  1994م،  لحفريــة 

-  مشــرف البعثــة الكويتيــة الفرنســية 
للمســح األثــرى لعــام 1989م.

الكويتــي  -  مشــرف ميدانــي للفريــق 
1999م. الردحــة  لحفريــة 

-  مشــرف ميدانــي لحفريــة المدافــن 
2000م. الردحــه 

الكويتيــة  للبعثــة  ميدانــي  مشــرف    -
1999م وعــام  1998م،  البريطانيــة 
ــة -  ــة الخليجي ــي للبعث ــرف ميدان -  مش

ســعيدة / فيلكــه 2001م.

-  رئيــس الفريــق الكويتــي للمســح األثرى 
لمنطقــة جال الــزور 2003/2004.

-  الرئيــس الميدانــي للبعثــة الكويتيــة 
البريطانيــة لعــام 2004م .

-  رئيــس البعثــة الخليجيــة للتنقيــب فــي 
منطقــة الصبيــة الكويــت 2004-2005.
-  رئيــس فريــق المســح الكويتــي -2005

وجنــوب  شــمال  فــي   2006-2007
ــت . ــة الكوي دول

ــل  ــي ت ــة ف ــة الكويتي ــس الحفري -  رئي
.  2007-  2006 بهيتــة 

اليابانيــة  الكويتيــة  البعثــة  عضــو    -
للتنقيــب فــي طــور ســيناء -2006

.  2007
ــب  ــة للتنقي ــة للخليجي ــس الحفري -  رئي

ــة 2007 . ــة الصبي ــي منطق ف
ــرة  ــة أمغي ــة فــي منطق ــس الحفري -  رئي

ــة 2008  ــة البولندي ــة الكويتي للبعث
جزيــرة  فــي  الحفائــر  رئيــس    -
فيلــكا )البعثــة الكويتيــة اليونانيــة( 
ومنطقــة الصبيــة )البعثــة الكويتيــة 

.2009 لبولنديــة( ا
-  رئيــس البعثــة الخليجيــة لللتنقيــب فــي 
تــالل المدافــن منطقــة بحــرة / الصبيــة 

.2009
-  رئيــس البعثــة الكويتيــة البولنديــة 

.2010 الصبيــة  منطقــة 
المشاركات الداخلية:

مــن  تقاريــر  وكتابــة  إعــداد  دورة   -
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19/1993-5م.
-  أساســيات تشــغيل الحاســب اآللــي مــن 
-18 29/1992م / المركــز الوطنــي 

ــط ــات/ وزارة التخطي ــم المعلوم لنظ
دورة في الحاسب اآللي - دوس   -

حســن  علــى  ســلمان 
لنــد   بو

الدراســي:  المؤهــل    -
ليســانس.  جامعــي 

آثــار  التخصــص:    -
 . حــف متا و

-  التقدير: ممتاز.
-  تاريــخ االلتحــاق بالعمــل : 28/ 11 / 

.1985
ــف /  ــب متاح ــي: مراق ــمي الوظيف -  المس

ــار والمتاحــف.                                                             ــإدارة اآلث ب
الدورات التدريبية الداخلية والخارجية: 

دورات بالحاسوب. 1   /1
2/  دورة بمعالجــة وترميــم وتنظيــف 

ــام.  العظ
دورة بمعالجــة الــورق )ســوريا بمكتبة   /3

األســد(.    
القطــع  وترميــم  بالصيانــة  دورة   /4
ــة  ــة المتحــدة )جامع ــة بالمملك األثري

ليســتر(. 
دورة لتنظيف ومعالجة األختام.    /5
دورة بتعقيم المواد األثرية.      /6

األســماك  ومعالجــة  تنظيــف  دورة   /7

متحف األبحاث الكويتي. 
األخشــاب فــي  دورة فــي معالجــة   /8

البحريــن.  مملكــة 
المؤتمرات الخارجية: 

مؤتمــر اليونســكو المقــام فــي رومــا   /1
ــا.  إيطالي

اجتمــاع الــوكالء المســئولين عــن    /2
ــس.  ــي دول مجل ــف ف ــار والمتاح اآلث
التعــاون الخليجــي بالمملكــة العربيــة 

ــعودية.  الس
معــرض  علــى  العــام  اإلشــراف   /3
ــة  ــة العربي ــي بالمملك ــار الخليج اآلث

الســعودية.  
ــجيل  ــادة تس ــى إع ــام عل ــراف الع اإلش   /4
ــف.  ــجلة بالمتح ــع المس ــع القط جمي

خالــد ســالم عبــد اهلل 
عبــد العزيــز                                   

ــي:  ــمى الوظيف -   المس
ــار. ــث آث باح

العلمــي:  المؤهــل     -
ــخ،  ــوس تاري بكالوري

الكويــت. جامعــة 
-   تاريخ التعين: 26-8-2002

-   الدرجة: الثالثة وخمس عالوات
 المشاركات الخارجية :

-   التنقيــب األثــري فــي موقــع كركوان 
فــي الجمهوريــة التونســية 2003.

ــر  ــع بوش ــي موق ــري ف ــب األث -   التنقي
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فــي ســلطنة عمــان 2004.
موقــع  فــي  األثــري  التنقيــب    -
لبتوفســكامارا بالجمهورية الســلوفاكية 

.2 0 0 5
ــة  ــع الراي ــي موق ــري ف ــب األث -   التنقي
فــي جمهوريــة مصــر العربيــة 2006.
-   المشــاركة فــي معــرض األســبوع 
الثقافــي الكويتــي فــي دمشــق بمناســبة 
اختيــار دمشــق عاصمــة الثقافــة العربية 

.2008
المشاركات الداخلية :

ترميــم المدينــة الدلمونيــة ومبعــد   -
اإللــه أنــزاك عــام 2002 ضمــن الفريــق 

ــي. الكويت
للتنقيــب فــي موقــع المواقــد بمنطقــة   -
ــق  ــن الفري ــام 2003م ضم ــة ع الصبي

ــي. الكويت
ــزور  ــة ال ــع قلع ــي مواق ــب ف -  التنقي
عــام 2003/ 2004 م ضمــن الفريــق 

الكويتــي.
عــام   ،  F6موقــع فــي  التنقيــب   -
2008/2009 م ضمــن الفريــق الكويتــي 

لدنمركــي. ا
ــة 2003 م ضمــن  ــة الصبي مســح منطق  -

ــي. ــي- البريطان ــق الكويت الفري
التنقيــب فــي موقــع تــالل مدافــن   - 
الفريــق  ضمــن  2004م  كاظمــة 

لكويتــي. ا
ــة  التنقيــب األثــري فــي منطقــة الصبي  -

2004/2005 م ضمــن البعثــة الخليجية 
المشــتركة.

الصبيــة  منطقــة  فــي  التنقيــب   -
2007/2010 م ضمــن البعثــة الكويتيــة 

لبولنديــة. ا
التنقيــب فــي موقــع تــل بهيتــة - مدينــة   -
2008-2007-2006م  فــي  الكويــت 

ــي. ــق الكويت ــن الفري ضم
المشــاركة فــي أعمــال المســح األثــري   -
ــوب  ــي جن ــي ف ــق الكويت ــن الفري ضم

ــت. الكوي
-  المشــاركة فــي أعمــال المســح األثــري 
الكويتــي فــي وادي  الفريــق  ضمــن 

ــت. ــمال الكوي ــن وش الباط
التقارير واألبحاث:

-  المدافن في منطقة الصبية 2003م. 
بنـــاء مكتبة البابطين وتــدميـــر موقع   -

ــة األثري، 2003م بهيتـ
اكتشــاف مدافــن ونقــوش صخريــة   -
أثريــة فــي منطقــة الخيــران، 2004م.
ــي  ــة ف ــة الخليجي ــب البعق ــج تنقي نتائ  -

2005م. الصبيــة،  منطقــة 
اآلثــار  لفريــق  الميدانــي  النشــاط   -
ــالل  ــة خ ــي كاظمــة والصبي بمنطقت
1/5/2005م. إلــى   1/3 مــن  الفتــرة 
 KB4، التنقيــب فــي تــل بهيتــة األثــري  -

2005م.
ــي  ــة ف ــالل الركامي ــي الت ــب ف للتنقي  -
مغطــي والردحــة وطبيــج بالصبيــة، 
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2004م
الدورات :

العمــل  ورشــة  فــي  المشــاركة    -
للمســوحات  اإلقليميــة  التدريبيــة 
ــل  ــوي وتحلي ــر الج ــة والتصوي األثري

الجويــة. الصــور 

خلود عجيل طرقي العنزي.
ــاء  ــص أحي ــوم، تخص ــوس العل بكالوري   -
 Oregon أوريجــن  جامعــة  مــن 
األميركيــة  المتحــدة  بالواليــات 

 . 2م 0 0 0
باحثــة أحيــاء بــإدارة اآلثــار والمتاحف/    -
ــون  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن المجل
وحتــى  2001م  عــام  منــذ  واآلداب 

ــه. تاريخ
قسم المختبرات والتعقيم.   -

األعمال الميدانية داخل دولة الكويت:
عضــو اللجنــة الفنيــة لمعــرض اآلثــار    -
ــار  ــم بمناســبة إختي ــذي أقي المؤقــت ال
الكويــت عاصمــًة للثقافــة العربيــة، عــام 

2001م.
جرد مخزن 7   -

-   )دورة معهد االبحاث ( عام 2002م.
كلية الطب عام 2004م.   -

مخطوطات مركز التراث العربي   -
عضــو  لجنــة تعقيــم ومعالجــة الوثائــق    -
التاريخيــة المحفوظــة بمتحــف الكويــت 

الوطنــي عــام 2004م.

عضــو فريــق اآلثــار الكويتــي للتنقيــب    -
فــي تــالل بهيتــه، التــل KB4 عــام 

2005م.
ــد  دراســه الجــم باالمشــاركه مــع معه   -
األبحــاث العلميــة-إدارة البيئــة و الثروة 

ــام 2008-2006م الســمكية ع
 - الكويتــي  اآلثــار  فريــق  عضــو    -
موقــع  فــي  للتنقيــب  البريطانــي 

2009م. عــام  كاظمــة، 
 - الكويتــي  اآلثــار  فريــق  عضــو    -
البولنــدي للتنقيــب فــي منطقــة الصبية 

2010م. عــام 
ــي  ــب ف ــي للتنقي ــق الكويت عضــو الفري  -
ــي  ــزور وموقع ــال ال ــن ج ــالل مداف ت
جزيــرة  شــبه  فــي   SB12و  SB11
ــر  ــن أكتوب ــرة م ــالل الفت ــج خ طبي

2014م. مايــو  وحتــى   2013
ــوان  ــل بعن ــة عم ــي ورش ــاركة ف المش   -
ــة  ــع األثري ــي للقط ــق االلكترون التوثي

ــا، 2014م. ــرق تصنيفه وط
ــل  ــوان التعام ــل بعن ــة عم ــم ورش تنظي   -
األثريــة  القطــع  مــع  المخبــري 
2014م. معالجتهــا  وطــرق  الفخاريــة 
ــارج  ــرات خ ــة والمؤتم ــال الميداني األعم

ــت: ــة الكوي دول
دورة إيكــروم »حفــظ المــواد العضويــة    -
فــي مواقــع التــراث األثــري ومجموعات 
المقتنيــات«، والتــي أقيمــت فــي دولــة 
ــارة  ــدة - إم ــة المتح ــارات العربي اإلم
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الشــارقة - فــي الفتــرة مــن 26 أبريــل- 
ــو 2011م. 16ماي

لــدورة  الثالثــة  المرحلــة  اجتمــاع    -
إيكــروم »حفــظ المــواد العضويــة فــي 
ــات  ــري ومجموع ــراث األث ــع الت مواق
المقتنيــات«، والتــي أقيمــت فــي دولــة 
ــارة  ــدة - إم ــة المتح ــارات العربي اإلم
الشــارقة - فــي الفتــرة مــن 30 أكتوبر 

ــر 2011م. ــى 3 نوفمب إل
التــراث  ملتقــى  فــي  المشــاركة    -
ــن 17-19  ــرة م ــالل الفت ــي خ الخليج
ــرة  ــارة الفجي ــي إم ــل 2014م ف إبري

العربيــة. بدولــة اإلمــارات 
والتقاريــر  األبحــاث  مجــال  فــي 

 : لمتخصصــة ا
المحافظــة علــى تــراث الكويــت الثقافــي   -
ــي  ــم )9( ف ــزن رق ــي مخ ــوظ ف المحف
الواقــع  الوطنــي-  الكويــت  متحــف 
والرؤيــة المســتقبلية )بحــث مشــترك(، 

ــام 2014م ع
ــة  ــي منطق ــة ف ــب الطارئ ــج التنقي نتائ   -
الصبيــة - تقريــر المرحلــة األولــى 

)مشــترك(، عــام 2014م.
-  نتائــج التنقيــب الطارئــة فــي منطقــة 
الصبيــة_ تقريــر المرحلــة الثانيــة 

)مشــترك(، عــام 2015م.
العنوان:

المجلس الوطني للثقافة والفنون   -
واآلداب  ص.ب 23996 الصفاة- الرمز 

البريدي 13100 دولة الكويت.
khuleel@yahoo.com :تلفون: أيميل

 
سمية صالح الخارجي

- بكالوريــوس آداب، تخصــص تاريــخ - 
جامعــة الكويــت 2003. 

- ماجستير تاريخ إسالمي 2013م.
ــار والمتاحــف/  ــإدارة اآلث ــار ب - باحــث آث
ــون  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن المجل
وحتــى  2003م  عــام  منــذ  واآلداب 

تاريخــه.
- قسم المسح والتنقيب األثري.

األعمال الميدانية داخل دولة الكويت:
مراقبــة  لمنجــزات  العــام  المنســق    -
والمتاحــف. اآلثــار  بــإدارة  اآلثــار، 
عضــو البعثــة الكويتيــة - البولنديــة    -
 SBH38 ــرة ــع بح ــي موق ــب ف للتنقي
أكتوبر-نوفمبــر  الصبيــة،  بمنطقــة 

2013م.
عضــو البعثــة الكويتيــة - اإليطاليــة     -
للتنقيــب فــي موقــع القرينيــة بجزيــرة 

ــر 2014م. ــر- فبراي ــكا، يناي فيل
ــي  ــب ف ــي للتنقي ــق الكويت عضــو الفري   -
 SB12و SB11 تــالل مدافــن وموقعــي
فــي شــبه جزيــرة طبيــج خــالل الفتــرة 
مــن أكتوبــر 2013 وحتــى مايــو 

2014م.
مشــرف مشــروع التوثيــق الرقمــي    -
الوطنــي  الكويــت  ألرشــيف متحــف 
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.2014 األولــى  المرحلــة  المصــور، 
ــوان  ــل بعن ــة عم ــي ورش ــاركة ف المش   -
ــة  ــع األثري ــي للقط ــق االلكترون التوثي

ــا، 2014. ــرق تصنيفه وط
ــل  ــوان التعام ــل بعن ــة عم ــم ورش تنظي   -
األثريــة  القطــع  مــع  المخبــري 
2014م. معالجتهــا  وطــرق  الفخاريــة 
ــارج  ــرات خ ــة والمؤتم ــال الميداني األعم

ــت : ــة الكوي دول
المشــاركة فــي االجتمــاع الخامــس    -
عشــر للــوكالء المســئولين عــن اآلثــار 
والمتاحــف بــدول مجلــس التعــاون 21 

- 22 أبريــل 2014.
ــارك  ــت المش ــة الكوي ــد دول ــو وف عض   -
فــي  برنامــج زيــارة المتخصصيــن 
ــدول  ــف ب ــار و المتاح ــال اآلث ــي مج ف
ــاض  ــي، الري ــاون الخليج ــس التع مجل

2/10/2013-29/9م.
والتقاريــر  األبحــاث  مجــال  فــي 

 : لمتخصصــة ا
األعيــاد  بعنــوان  ماجســتير  رســالة    -
ــداد خــالل العصــر  والمناســبات فــي بغ
132-( مــن  الفتــرة  فــي  العباســي 
133هـــ/ 944-750م(، جامعــة الكويــت 

2013م. ســنة 
ــة  ــي منطق ــة ف ــب الطارئ ــج التنقي -  نتائ
الصبيــة_ تقريــر المرحلــة األولــى، 

عــام 2013م.
ــة  ــي منطق ــة ف ــب الطارئ ــج التنقي نتائ   -

الصبيــة_ تقريــر المرحلــة الثانيــة، 
عــام 2014م.

العنوان:
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  

ص.ب 23996 الصفاة- الرمز البريدي 
13100 دولة الكويت.
تلفون: 22451195

أيميل: 

شهاب عبدالحميد شهاب
مدير إدارة اآلثار والمتاحف - 2001   -

قطــاع اآلثــار والمتاحــف والشــئون   -
الهندســية - المجلــس الوطنــي للثقافــة 

واآلداب  والفنــون 
ــار -  ــئون اآلث ــر اإلدارة لش ــب مدي نائ   -

1996-2001
مراقب التقنيات - 1992-1996   -

باحث آثار - 1984-1992   -
حاصــل علــى بكالوريــوس فــي التاريــخ   -

ــت. ــة الكوي ــن جامع ــم م القدي
اآلثــار  بمعهــد  اآلثــار  فــي  دورات   -

. نــي يطا لبر ا
باحــث آثــار زائــر جامعــة لومييــر   -

1994-1995 فرنســا 
بالمواقــع  التنقيــب  بأعمــال  شــارك 

ليــة:- لتا ا
البحريــن :- مدافــن ســار- مدافــن   /1

مدينــة حمــد 
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2/  تونــس :- موقــع حمــام الزواكــره - 
ــوان ــع كرك ــر - موق مكث

بريطانيــا : الموقــع الرومانــي بمنطقة   /3
ساســكس

4/  فرنســا :- الموقــع الرومانــي بمدينــة 
ــون. لي

ســلوفاكيا :-موقــع األلــف األول قبــل   /5
ــع  ــارا  - موق ــة كام ــالد - منطق المي
يعــود إلــى القــرن الســادس الميــالدي 

ــراد. - بوب
المحاضرات الخارجية :-

1/  البحرين
2/  تونس
3/  اليمن
4/  عمان

سلوفاكيا  /5
التشيك  /6

األردن  /7
الدائمــة  اللجنــة  مكتــب  عضــو   -
ــي الوطــن  ــاري ف ــراث الحض لآلثاروالت

العــرب.ي
عضو مكتب اللجنة الدائمة للثقافة.  -

عضــو الفريــق العربــي الصينــي لآلثــار   -
ــن. ــي الصي ــالمية ف ــة واإلس العربي

ــار  ــة آث ــي لدراس ــق العرب ــو الفري عض  -
ــر. ــزر القم ــي وج ــال وجيبوت الصوم
ــي  ــام االساس ــع النظ ــق وض ــو فري عض  -

لالتحــاد اآلثارييــن العــرب. 
عضــو هيئــة التحريــر اإلستشــاريه   -

الفنــون. لجريــدة 
مستشار اتحاد اآلثاريين العرب.  -

الدراسات واألبحاث:
ــدول  ــي ل ــاري والتاريخ ــق الحض العم  -
ــواهد  ــة والش ــالل األدل ــن خ ــت م الكوي

ــة. االثري
دليل المواقع األثرية لدولة الكويت.  -

 ( فيلــكا  جزيــرة  فــي  الغمــوض   -
) تها مســميا

جزيرة عكاز ) الشويخ (  -
قصــر الصبيــة ) قصــر الشــيخ ( دراســة   -

ــة. ــة وتاريخي ميداني

غادة أحمد عبد اهلل العلي 
ــوي  ــح لغ ــي / مصح ــمى الوظيف المس  -

أول 
الخبرات:

ــي  ــانس ف ــة الليس ــى درج ــة عل حاصل  -
مــن  العربيــة  اللغــة  قســم  اآلداب 
جامعــة الكويــت، وحاصلــة علــى درجــة 
فــي  الكويــت  جامعــة  الماجســتير 
ــات  ــعبة األدبي ــة ش ــة العربي ــم اللغ قس
ــام  ــي ع ــي ف ــد عرب ــص أدب ونق تخص
ــد  ــى العدي ــت عل 2005/2006م؛ حصل
ــط  ــد التخطي ــي معه ــدورات ف ــن ال م
العربــي حينمــا كنــت أعمــل فــي وزارة 

ــي : ــي كالتال ــالم، وه اإلع
علوم الحاسب اآللي عام 2006م.   -

العمل الجماعي عام 2000م.   -
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إعداد وكتابة التقارير 1999م.   -
ــام  ــن ع ــع اآلخري ــل م ــارات التعام مه  -

1999م. 
بعنــوان  التربيــة  وزارة  فــي  دورة   -
ــة  ــة عربي ــج لغ ــس مناه ــاليب تدري أس
1995م.  ســنة  مقــررات  بمــدارس 

وحصلــت علــى الــدورات تحــت نفقتــي   - 
علــم  فــي  مقدمــة  فــي  الخاصــة 
الحاســوب، أيضــاً دورة فــي رخصــة 
قيــادة الحاســوب )ICDL( مــن مركــز 
الخوارزمــي جامعــة الكويــت، كمــا 
ــن  ــل م ــي التوف ــى دورات ف ــت عل حصل
مركــز اللغــات جامعــة الكويــت، وقمــت 
بالعمــل فــي دورة خاصــة بتصنيــف 
الخرائــط داخــل قســم المســح والتنقيب 

ــري.  األث
وأخيــراً فــي هــذا العــام وللمــرة األولى   -
تــم تســجيل اســمي فــي دورة مــن 
ــون  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن المجل
ــارات  ــلة المه ــوان )س ــت عن واآلداب تح
ــن  ــرة م ــالل الفت ــة - 1( خ االجتماعي

2014م.  ينايــر   26-30

فرح علي الصباح.
ــام 2005 -  ــي اآلداب ع ــوس ف بكالوري  -

تخصــص تاريــخ.
ــار والمتاحــف  ــإدارة اآلث ــار ب باحــث آث  -

ــى اآلن. ــام 2006 وحت ــذ ع من
2013-2006 - عضــو فريــق اآلثــار   -

)مرمــم(. الكويتــي 
مرمــم الفريــق الكويتــي للتنقيــب فــي   -
المواقــع الموجــودة فــي مدينــة الكويــت 

ــة. و الصبي
العمــل فــي تطويــر   -  2008-2013  -

الوطنــي. الكويــت  متحــف 
-  عضــو فريــق جمــع و توحيــد أرشــيف 
متحــف الكويــت الوطنــي )لجنــة تحــت 

ــام المســاعد(. ــن الع رئاســة األمي
ــة و  ــي رقمن ــل ف ــق العم -  مســؤول فري
إدخــال قاعــدة بيانــات أرشــيف متحــف 

ــي. ــت الوطن الكوي
-  مســؤول عــن مزايــدة دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي بتصــور مركــز 
لمكافحــة  الكويــت  فــي  معلومــات 
ــكات  ــروع بالممتل ــر المش ــار غي االتج

الثقافيــة.
-  مســؤول فريــق العمــل لتطويــر متحف 
الكويــت الوطنــي )لجنــة تحــت رئاســة 

األميــن العــام(.
المتحفــي  العمــل  فريــق  مســؤول    -
الثقافــي.  األحمــدي  مركــز  بمتابعــة 
اللجنــة  عضــو   - اآلن  2013حتــى   -
الكويتيــة لحمايــة التــراث الثقافــي 

المــادي.  غيــر 
ــة  ــة و متابع ــل اللجن ــق عم ــو فري غض  -

اإلتفاقيــة.
2007 حتى اآلن - العمل مع المنظمات  -

-  ضابــط اإلتصــال مــع منظمة اليونســكو 
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.)ICCROM( لــدى اإليكــروم
-  ضابــط اإلتصــال مــع منظمة اليونســكو 

.)ATHAR( لــدى برنامــج آثــار
-  ضابــط اإلتصــال مــع منظمة اليونســكو 
ــراث الصــوت و  ــدى برنامــج صــون ت ل

.)SOIMA( ــورة الص
-  ضابــط اإلتصــال مــع منظمة اليونســكو 
ــي  ــراث الثقاف ــون الت ــة ص ــدى إتفاقي ل

ــام 2003. ــادي لع ــر الم غي
-  ضابــط اإلتصــال مــع منظمة اليونســكو 

لــدى برنامــج ذاكــرة العالــم.
مــن  الشــهادات   - اآلن  حتــى   2007  -

اليونســكو منظمــة 
الــدورة   - مــن   شــهادة   -  2007   -
األردن. التــراث-  لحفــاظ  اإلقليميــة 
-  2009 - شــهادة فــي دورة - حمايــة 
ــد. ــورة-  الهن ــوت والص ــات الص مجموع
-المــواد  - شــهادة فــي دورة   2011   -
ــة المتحــدة. ــارات العربي ــة -  اإلم العضوي
-  2014 - شــهادة ورشــة عمــل عــن 
التــراث الثقافــي غيــر المــادي - ســلطنة 

ــان. عم
-  2014 - شــهادة ورشــة عمــل عــن 
ــان. ــلطنة عم ــم - س ــرة العال ــجل ذاك س

المحاضرات:
   ATHARNet 2011 -محاضــر فــي "جعل  -

فعــال" اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
المؤتمــر   " فــي  محاضــر   -  2012   -
لبرنامــج  اليونســكو  لــدى  العالمــي 

كنــدا. العالــم"  ذاكــرة 
-  2015 - محاضــر في"التاريخ الشــفهي" 

- اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
-  2015 قادمــاً " محاضــر فــي " المؤتمر 
الصــوت  تــراث  لصــون  العالمــي 

بلجيــكا. والصــورة- 
المنشورات:

-  2012 - "Digitizing a Survivor"s 
Identity: The Past, Present, and 
Future of the Kuwait National 
Museum Archives"    goo.gl/hnKqLU 

- farahalsabah@nccal.gov.kw 

دعاء إبراهيم محمد حبيب الظاهر
تاريــخ التعييــن ومباشــرة العمــل :   -

25/6م /2001
المؤهل العلمي:  -

بكالوريوس كيمياء - جامعة الكويت.  -
جهــة العمــل: المجلــس الوطنــي للثقافة   -
الكويــت  متحــف   - واآلداب  والفنــون 
ــم. ــرات والتعقي ــم المختب ــي- قس الوطن

المسمى الوظيفي: كيميائي.  -
اإلنجازات:
* 2001م:

-  المشــاركة بالعمــل فــي المعــرض 
المؤقــت المقيــم فــي المتحــف الكويــت 

ــي  الوطن
1/  المشــاركة فــي بنــاء مجســم القلعــة 

ــتية. الهلنس
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المجســم  بنــاء  فــي  المشــاركة    /2
الهلنســتية. للقلعــة  الترابــي 

3/  المشــاركة فــي صباغــة حوائــط 
لمعــرض. ا

4/  والمساعدة في تنظيم المعرض.
ــة  ــت "كلي ــة الكوي ــى جامع ــارة إل -  زي
ــة  ــا ومقابل ــم الجيولوجي ــوم(" قس العل
الدكتــور / علــي المشــوط لعــرض 
ــرة  ــي اكتشــفت فــي جزي العمــالت الت
ــم  ــالل موس ــعيدة خ ــع س ــكا موق فيل
البعثــة الخليجيــة وتــم المناقشــة علــى 
ــواد  ــف العمــالت مــن الم ــة تنظي كيفي

ــا. ــبة عليه ــالح المترس واألم
* 2002م:

ــة  ــرد المقام ــال الج ــاركة بأعم -  المش
فــي مخــزن رقــم)7( فــي الفتــرة 

/3/2002م:  19 22/12/2001م- 
1/  جرد اآلثار.

2/  عمل سجالت خاصة لها.
ــواد  ــة الم ــب ومطابق ــف وترتي تنظي  /3
الشــعبية واالهتمــام بفــرز البطاقــات.
ترتيــب المــواد فــي األرفــف المخصصة   /4 
لهــا ليســهل الرجــوع إليهــا وتــم 

ــا. ــة له ــر المختص ــة التقاري كتاب
ــب  ــات والمكات ــارة إدارة المخطوط -  زي
ــاف  ــوزارة األوق ــة ل ــالمية التابع اإلس
مــع  التعامــل  كيفيــة  لشــرح 
التراثيــة  والكتــب  المخطوطــات 
ومعالجتهــا  القديمــة  اإلســالمية 

. 7/2002م( (
ــم  ــف وتعقي ــة تنظي ــي لجن ــل ف -  العم
بمكتبــة  الخاصــة  المخطوطــات 
مراقبــة التــراث العربــي وعمــل ســجل 
ــور  ــع الص ــا م ــة به ــات الخاص للمعلوم
مخطــوط   1750 عددهــا  أن  حيــث 

8/2002م(. (
تنظيــف  عمليــة  فــي  المشــاركة    -
المخطوطــات القديمــة بمتحــف الكويــت 

الوطنــي وتغليفهــا.
* 2004م:

 -  اإلشــتراك فــي عمليــة تنظيــم وترتيــب 
ــي  ــي مبن ــة الموجــودة ف القطــع األثري
ــن  ــن 25/2/2004-21م وم ــم )7( م رق

3/3/2004-28م.
تعقيــم  لجنــة  فــي  المشــاركة    -
ــراث  ــة الت ــب مراقب ــات وكت المخطوط

10/2004م( العربــي)
ــي  ــف ف ــم المتاح ــع قس ــاركة م -  المش
تغليــف عــدد )40( جريــدة ومجلــة 
 acid ــة ب ــد قديم ــن جرائ ــزاء م وأج

وتعقيمهــا)5/2004م(.  free
مختبــرات  فــي  بالعمــل  تكليــف    -
العلــوم فــي جامعــة الكويــت لعمــل 
 KG1\KG3 للهيكليــن DNA إختبــار
الصبيــة  موقــع  مــن  المســتخرجة 
ــم  ــن قس ــب م ــاعدة د. ماجــد النقي بمس
ــوي  ــاز يحت ــتخدام جه ــا باس البيلوجي

Ultraviolet )8/2004م(.
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*2005م:
-  المشــاركة فــي تعقيــم مبنــى رقــم )7( 

ومخــزن الشــويخ 16/5/2005م.
*2006م: 

-  المشــاركة فــي دورة داخليــة لترميــم 
ــدة  ــرس لم ــر الف ــراف ناص ــار بإش اآلث

ــبوع. إس
فتــرة  فــي  األدالء  قســم  مســاعدة    -

موظفيــن. إلــى  حاجتهــم 
-  المشــاركة فــي العمــل المخبــري 
الميدانــي الخــاص للبعثــات المشــاركة 
مــن  بهيتــة  بتــل  العمــل  فــي 
21/1/2007م. لــى 22/12/2006إ

*2009م: 
عمــالت  معالجــة  فــي  المشــاركة    -
ــل  ــكا وعم ــرة فيل ــعيدة بجزي ــع س موق
تقريرمبدئــي ونهائي لهــا 28/5/2009م 

وكان عددهــا 8 عمــالت.
-  المشــاركة فــي دورة مبســطة رقــم)2( 
ــع  ــبوع م ــدة إس ــار لم ــم الفخ لترمي

ــر ــيد ناص الس
   الفرس.
* 2010م:

-  معالجــة عمــالت وفخــار موقــع الصبية 
)موقــع بحــرة - وادي الباطــن( وكتابــة 

تقريــر مبدئــي ونهائــي لهــا.
-  معالجــة عمــالت وقطــع معدنيــة موقــع 
ــر  ــة التقري ــل وطباع ــة وعم ــل بهيت ت

ــا.  ــي له النهائ

* 2011/2012م:
موقــع  حفريــات  فــي  المشــاركة    -
ــن  ــم 2011/2012م م ــة للموس الصبي

.19/1/2012 إلــى   20/12/2011
-  تدريــب الباحثــات الكيميائيــات فــي 
متخصــص  مــع  كاظمــة  مركــز 
إلــى  20/12/2011م  مــن  بريطانــي 

19/1/2012م.
-  المشــاركة فــي مشــروع التنقيــب فــي 
ــى  ــة مــن 1/4/2012 إل ــة التراثي القري

2012/1/5م.
* 2013م:

الســتالم  مبدئــي  تقريــر  تســليم    -
ــات تــل  والتعامــل مــع معثــورات حفري

2012/2013م. بهيتــة 
-  عمــل تقريــر مفصــل رقــم )2( للســيد/
)تقريــر  بعنــوان  الدويــش  ســلطان 
مفصــل بكيفيــة التعامــل مــع معثــورات 
حفريــات تــل بهيتــة 2012/2013م تــم 

تســليمه 2/7/2013.
العراقــي  الوفــد  مــع  المشــاركة    -
ــى 24/6/2013م  بتاريخ 23/6/2013 إل
ــة إلرســالها  ــة أثري ــز )44( قطع بتجهي

ــراق. للع
ــة  ــداء مهم ــف إي ــي تكلي ــاركة ف -  المش
ــر  ــز مختب ــل لتجهي ــر العم ــارج مق خ
لعمــل  واســتعداد  مركــز كاظمــة 
ــواد  ــرز الم ــى ف ــة إل ــات باإلضاف البعث
المنقولــة مــن مخــازن شــويخ مــن 
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30/9/2013م. إلــى  9/9/2013م 
- المشــاركة فــي فريــق عمــل لجــرد 
فــي  األثريــة  القطــع  وتقييــم 
ــي   ــت الوطن ــف الكوي ــازن ومتح المخ
شــهرين. ولمــدة  مــن1/9/2013م 
المســح  مشــروع  فــي  المشــاركة   -
بــر  اآلثارفــي  وصيانــة  والتنقيــب 
ــرة  ــن الفت ــزر م ــت والج ــة الكوي دول
1/10/2013 إلــى 31/12/2013)العمــل 
فــي فريــق عمــل الدعــم الفنــي وترميم 

ــار(. ــة اآلث وصيان
* 2014م:

-  تمديــد فتــرة المشــاركة فــي مشــروع 
المســح والتنقيــب وصيانــة اآلثــار فــي 
بــر الكويــت والجــزر مــن الفتــرة 
)العمــل   1/4/2014 إلــى   1/1/2014
فــي فريــق عمــل الدعــم الفنــي وترميم 

ــار(. ــة اآلث وصيان
التنقيبــات  بمشــروع  المشــاركة   -
الطارئــة فــي منطقــة الصبيــة مــن 
)تــم   29/6/2014 إلــى    1/4/2014

البيانــات(. توثيــق  خاللهــا 
ــم  ــل ترمي ــي ورشــة عم -  المشــاركة ف
ــي مركــز  ــة ف ــار المقام ــة اآلث وصيان
كاظمــة مــع  األخ /ناصــر الفــرس فــي 

ــبوع. ــدة اس ــو 2014 لم ــهر ماي ش

مصطفى علي حسن األنصاري.
ــوم  ــوس عل ــي: بكالوري ــل العلم المؤه  -

الكيمياء.
المســمى الوظيفــي:   -
وترميــم  صيانــة 
ــي  ــف ف ــار- موظ اآلث
المختبــرات  قســم 
قطــاع   / والتعقيــم 

اآلثــار 
الخبــرات: دار اآلثــار اإلســالمية -2007  -

2009م 
-  متحف الكويت الوطني من 2009م.

المشاركات:
مهمــة رســمية لإشــراف علــى تركيــب   -
وفــك آثــار معــرض روائــع الفــن 
اإلســالمي الشــارقة فــي دولــة اإلمــارات 

ــة 2008. العربي
ــر إدارة  ــور مؤتم ــمية لحض ــة رس مهم  -
ــي  ــس الثقاف ــم المجل ــف بتنظي المتاح
البريطانــي - مســقط، عمــان 2008. 
العمــل علــى مشــروع صيانــة آثــار   -
الكريمــة  واألحجــار  الســيراميك 
تحضيــر النشــر كتالــوج مجموعــة 

الصبــاح. 
المشــاركة مــع فريــق المســح بالصبيــة   -
ــى  ــب عل ــدي للتنقي ــق البولن ــع الفري م

ــة.  ــد - الصبي اآلثــار فــي موقــع العبي
ــزي  ــق اإلنجلي ــع الفري ــاركة م المش  -
للمســح األثــري فــي الموقــع اإلســالمي 

ــة. - كاظم
المشــاركة مــع فريــق مســح وادي   -
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الكويــت.  وشــمال  الباطــن 
المشــاركة مــع الفريــق البولنــدي   -
للتنقيــب فــي المدافــن فــي الصبيــة.

الدورات : 
دورة تدريبيـــة داخليــة فــي دار اآلثـــار   -
اإلسالمية على حمايـــة وصيانـــة اآلثـار 

.2007  -
ــادن  ــم المع ــى ترمي ــة عل دورة تدريبي  -
ــة اليرمــوك  ــة - جامع ــار الحجري واآلث

فــي األردن - 2008. 

منال سلطان وراد المرزوق
تاريخ التعيين:12/2/2006  -

تاريخ مباشرة العمل:15/2/2006  -
الدرجة: الدرجة الرابعة  -

مختبــرات  العلمي:دبلــوم  المؤهــل   -
العامــة  تطبيقية-الهيئــة  كيميــاء 
ــة  ــي والتدريب-موظف ــم التطبيق للتعلي
اآلثــار المختبرات-قطــاع  قســم  فــي 
جهــة العمــل: المجلــس الوطنــي للثقافة   -
الكويــت  واآلداب-متحــف  والفنــون 
الوطني-قســم المختبــرات والتعقيــم

ــدس  ــاعد مهن ــي: مس ــمى الوظيف المس  -
كيميــاء

اإلنجازات:
-   دورة داخليــة لترميــم االثــار مــع 
لعــام2006. الفــرس  ناصــر  الســيد/ 
المســح  أعمــال  فــي  مشــاركة   -
والتنقيــب األثــري فــي منطقــة الصبيــة 

.2007 لعــام
-  زيــارة إلــى جامعــة الكويت-كليــة 
لمعرفــة  الجيولوجيــا  العلوم-قســم 
ــن  ــفة م ــر المكتش ــواع الحج ــدى أن إح
ــة  ــي منطق ــة ف ــة البولندي ــل البعث قب

لعــام2007. الصبيــة 
ــى  ــع السيد/عيس ــزف م ــن الخ -  دورة  ف
ــام2007. ــر لع ــم الح ــي المرس ــد ف محم

-  العمــل مــع المرمــم اليونانــي فــي 
كيفيــة حمايــة وتنظيــف وترميــم 
لعــام2007-2008. إيــكاروس  حجــر 

التنقيــب  أعمــال  فــي  مشــاركة    -
لعــام2008. بهيتــه  تــل  لحفريــات 

ــم  ــف وترقي ــرز وتنظي ــى ف ــل عل -  العم
بهيتــه  تــل  مــن  األثريــة  القطــع 

لعــام2008.
العمــالت  معالجــة  فــي  مشــاركة    -
القديمــة المعثــور عليهــا فــي تــل بهيته 

لعــام2008.
المســح  أعمــال  فــي  مشــاركة    -
ــة  ــات الصبي ــري لحفري ــب األث والتنقي

.2009 لربيــع
-  المشــاركة فــي دورة مبســطة لترميــم 
الفخــار لمــدة أســبوع مــع الســيد/ناصر 

الفــرس لعــام2009.
ــم  ــق قس ــال فري ــي أعم ــاركة ف -  مش
لحفريــات  والتعقيــم  المختبــرات 
الصبيــة شــتاء لعام2010مــن موقــع 

الخويســات.
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ــم  ــق قس ــال فري ــي أعم ــاركة ف -  مش
لحفريــات  والتعقيــم  المختبــرات 
الصبيــة بتاريــخ 4/3 مــن موقــع بحــره 

فــي وادي الباطــن لعــام2010.
فــي  العاملــة  اللجــان  تشــكيل    -
ــن  ــور م ــر العص ــت عب ــدوة الكوي »ن
خــالل الشــواهد األثريــة والمصــادر 
التاريخية«مــن 10/2 إلــى 10/3/2014.
ــي  ــل للمشــاركة ف ــق عم -  تشــكيل فري
االستكشــاف األثــري فــي دولــة الكويــت 

ــى 1/4/2014. ــن 1/1 إل م
للمشــاركة  عمــل  فريــق  تشــكيل    -
الطارئــة  التنقيبــات  بمشــروع 
 1/4 مــن  الصبيــة  منطقــة  فــي 

.29/6/2014 إلــى
الدورات:

-   دورة فــن الخــزف فــي النــادي العلمــي 
ســنة1995.

-  دورة لغــة انجليزية)مســتوى1( فــي 
ســنة2003. الوطنــى  المعهــد 

-  دورة لغــة انجليزية+كمبيوتر+مهارات 
األكاديميــه  فــي  وفنيــة  إداريــة 

ســنة2003-2004. االســترالية 
 MS office ــادئ ــي لمب ــج تدريب -  برنام
xp مــن المركــز الوطنــي للتنميــة 
الوظيفيــة عــن طريــق ديــوان الخدمــة 

ــنة2005. ــة س المدني

نوال ناهي مزيد الرويعي
المواليد:1/3/1978م.  -

المســمى الوظيفــي: اختصاصــي تصحيح   -
لغــوي.

علــى  حاصلــة  العلمــي:  المؤهــل    -
ــة  ــة- جامع ــة العربي ــوس باللغ بكالوري
الكويــت 2001م، وحاصلــة علــى شــهادة 
ــة  ــة - جامع ــة العربي ــتير باللغ الماجس

الكويــت2014م.
-  تاريخ التعيين: شهر مايو 2001م.

المشاركات:
1/  دورة إعداد وكتابة التقارير.

الدولــة  المشــاركة فــي مشــروع   /2
الشــباب. طاقــات  إلســتثمار  التدريبــي 
3/ المشــاركة فــي النــدوة األولــى » 

الكويــت عبــر العصــور«.
4/ المشــاركة فــي اجتمــاع الــوكالء 
ــف   ــار والمتاح ــن اآلث ــئوليين ع المس

ــاون. ــس التع ــي دول مجل ف
المشــاركة فــي المؤتمــر الخــاص   /5

التاريــخ. بجمعيــة 
المشــاركة مــع الفريــق الكويتــي فــي    /6
ــة  ــة بدول ــات األثري ــروع التنقيب مش
ــوام )-2006-2007 ــالل األع ــت خ الكوي
2008-2009-2010-2011-2012-2013-

.)2014-2015
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نوال أحمد إبراهيم 
الفيلكاوي

جامعــة  خريجــة    - 
الكويــت  دولــة 
ليســانس آداب قســم 

 1 9 8 9 يــخ ر تا
-  المســمى الوظيفــي: اختصاصــي أول 

آثــار - المتحــف الوطنــي
ــراث  ــار والت ــس قســم مخــازن اآلث رئي  -

ــف.  ــار والمتاح ــادارة االث ب
باآلثــار  المختصيــن  ضمــن  مقيــدة   -
مجلــس  لــدول  االثارييــن  بدليــل 

الخليجــي. التعــاون 
عضــوة بجمعيــة موروثنــا الحرفــي   -
برئاســة الشــيخة أمــل الصبــاح - مديــرة 

ــوذان. ــت ل بي
اآلثــار  وتســجيل  بدراســة  تعمــل   -

التراثيــة. والقطــع  القديمــة 
عمــل  وورش  بــدورات   المشــاركة   -
خارجيــة ضمــن برنامــج اليونســكو 

واإليكــروم. واألسســكو 
حاصلة على دورات عديدة بالكمبيوتر.  -

مجيــده للغــة اإلنجليزيــة محادثــة   -
وكتابــة.

إقامــة معــارض التراثيــة واألثريــة   -
الكويــت. داخــل وخــارج دولــة 

إعــداد البرشــورات والكتيبــات والبوســت  -
رات.                                                    

إعــداد وتنفيــذ العديــد مــن االصــدارات   -

وبطاقــات المعايــدة تحمــل قطــع اثريــة 
وتراثيــة.

المتحــف  رزنامــة  وتنفيــذ  إعــداد   -
المعــارض. وبوســترات 

ــداد  ــابقا- اع ــرب س ــة ع ــرره بمجل مح  -
ــراث. ــار والت ــن اآلث ــة ع ــة ثقافي صفح
ــارض ادارة  ــع مع ــة  جمي ــداد وإقام إع  -
فعاليــات  ضمــن  والمتاحــف  اآلثــار 
مهرجــان القريــن  الثقافــي علــى مــدي 

ــا. ــر عام ــتة عش س
ــواة  ــارض له ــن المع ــد م ــة العدي إقام  -

جمــع التــراث بدولــة الكويــت.
حاصلــة علــى العديــد مــن شــهادات   -
التذكاريــة  والــدروع  التقديــر 
ــميه  ــات الرس ــن الجه ــد م ــن العدي م

واألفــراد. والخاصــة 
ــب  ــات التنقي ــراد بعث ــع أف ــاون م التع  -
عــن  كتالوجــات  باصــدار  األثــري 
ــت.  ــة الكوي ــي دول ــة ف ــورات األثري المعث

 
 وفاء يوسف التركيت

تخصــص  اآلداب  فــي  بكالوريــوس    -
1983م.  عـــام  تاريــخ 

-  باحثــة بآثــار بــإدارة اآلثــار والمتاحــف 
ــذ عــام 1983م وحتــى تاريخــه. من

-  رئيسة قسم األدالء.
الخبرات واإلنجازات:

-  خبرة 25 سنة في اإلرشاد السياحي.
بمنظمــة  الكويــت  دولــة  مثلــت    -
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اليونيسكوواإليكاروم.
-  مرافقــة وفــود الدولــة الرســميين فــي 
ــة  ــة للمتاحــف التابع ــارات الميداني الزي
ــون  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن للمجل

واآلداب.

أنور إسماعيل ابراهيم التميمي                                                         
-  المؤهــل الدراســي : جامعــي - ليســانس 

اَداب.                                              
-  التخصص : تاريخ.

-  التقدير : جيد جداً.
-  تاريخ االلتحاق بالعمل : 19/5/2014.

- المسمى الوظيفي : باحث اًثار. 
والمؤتمــرات  التدريبيــة  الــدورات 

: خليــة ا لد ا
وإدارة  ومشــروعاتها  الرقمنــة   /1

. تهــا عا مجمو
عضو في مهرجان القرين الثقافي.   /2

3/  عضــو فــي البعثــة الكويتية الفرنســية 
- القلعــة الهلنســتية.

الكويتيــة  البعثــة  فــي  عضــو    /4
الدنماركيــة - المدينــة الدلمونيــة.

ــة  ــي البعث ــو ف عض   /5
ــة  ــة اإليطالي الكويتي

- القرينيــة.
ــة  ــي البعث ــو ف عض   /6
ــة الجورجية  الكويتي

ــكا. ــرة فيل ــرق جزي - ش
7/  عضــو فــي البعثــة الكويتيــة البولندية 

- خرايــط دشــت.
والمؤتمــرات  التدريبيــة  الــدورات 

: جيــة ر لخا ا
ــي دول  ــري ف ــب األث ــج التنقي برنام   /1
الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس 

.) االمــارات   ( العربيــة 

تقوى محمد مهدى الشواف 
المؤهــل العلمــي: بكالوريــوس كيميــاء   -

ــة حيوي
ــم  ــة - قس ــابقة: وزارة الصح ــرة س خب  -

)  2011  -  2001  ( المختبــرات 
الوطنــي  المجلــس  العمــل:  جهــة   -
للثقافــة والفنــون و اآلداب - إدارة اآلثار 
والمتاحــف -  متحــف الكويــت   الوطنــي 

ــم ــرات و التعقي ــم المختب -  قس
أول  ممــارس  الوظيفــي:  المســمي   -

طبــي مختبــر 
الدرجة : الثانية   -

تاريخ أول تعيين : 10 / 7 / 2001   -
تاريخ التعيين : 23 / 9 / 2013   -

lily577@hotmail. : ــي ــد االلكترون البري  -
 co.uk

رقم الجوال : 0096599634331   -
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اإلنجازات ) حسب األحداث (:
* سنة ) 2013 (: 

ــة  التعــاون مــع جامعــة الكويــت ) كلي  -
ــع  ــن القط ــات م ــص عين ــوم ( لفح العل
ــي  ــا ف ــور عليه ــم العث ــي ت ــة الت األثري
منطقــة الصبيــة )27 / 10 / 2013 - 31 

.) 2013 / 10 /
تكليــف إدارى بأعمــال صيانــة و تعقيــم   -
ــة فــي مركــز كاظمــة  القطــع األثري
ــن 1 / 12 /  ــدة م ــالل الم ــي خ الثقاف

2013 حتــى 12 / 12 / 2013.
تكليــف إدارى بأعمــال صيانــة و تعقيــم   -
ــة فــي مركــز كاظمــة  القطــع األثري
ــن 15 / 12 /  ــدة م ــالل الم ــي خ الثقاف

2013 حتــى 31 / 12 / 2013.
سنة ) 2014 (: 

ــم  ــل الدع ــق عم ــع فري ــاركة  م المش  -
اآلثــار  صيانــة  و  لترميــم  الفنــي 
ــري  ــاف األث ــي اإلستكش ــاركة ف للمش
ــن  ــدة م ــت خــالل الم ــة الكوي ــي دول ف

.2014  /  4  /  1 إلــى   2014  /  1  /1
المتابعــة  لجنــة  مــع  المشــاركة   -
ــر  ــت عب ــدوة الكوي ــى ن ــيق ف والتنس
العصــور مــن خــالل الشــواهد األثريــة 
ــرة  ــالل الفت ــة خ ــادر التاريخي والمص
مــن 10 / 2 / 2014 - 10 / 3 / 2014.
ــم  ــل الدع ــق عم ــع فري ــاركة م المش  -
اآلثــار  وصيانــة  لترميــم  الفنــي 
فــى  الطارئــة  التنقيبــات  بمشــروع 

منطقــة الصبيــة خــالل الفتــرة مــن 2/ 
ــم  ــى 29 / 6 / 2014 و ت 4 / 2014 إل
خاللهــا دراســة و توثيــق المعثــورات.
ــى  ــة ف ــدورة الثاني ــى ال ــاركة ف المش  -
ــادي  ــر الم ــي غي ــراث الثقاف ــال الت مج
ــام 2014،  ــن ع ــف األول م ــالل النص خ
ــة  ــة: األطــر المفهومي ــدورة التدريبي ال
ــي  ــراث الثقاف والمؤسســاتية لصــون الت
غيــر المــادي فــى الــدول العربيــة فــى 
الفتــرة 7 - 9 مايــو - 2014 - دولــة 

ــت.  الكوي
ــة  ــل داخلي ــة عم ــى ورش ــاركة ف المش  -
لترميــم اآلثــار بإشــراف ناصــر الفــرس 

ــو /2014. ــى ماي ــبوع ف ــدة أس لم
المختبــر  تجهيــز  فــى  المشــاركة   -
ــز  ــي بمرك ــق الكويت ــي للفري الميدان
كاظمــة فــى منطقــة الجهــراء لموســم 
التنقيــب شــتاء 2014 فــي الفتــرة مــن 
17 / 8 / 2014 إلــى 28 / 8 / 2014.

دراســة  و  ترميــم  فــى  المشــاركة   -
المــواد الحفريــة اإلنقاذيــة لمواقــع 
ــد  ــر األحم ــيخ جاب ــر الش ــق جس طري
الصبــاح فــى الفتــرة مــن 1 / 9 / 2014 

.2014  /  9  /  30 إلــى 
ــارة إدارة المخطوطــات  المشــاركة بزي  -
ــوزارة  ــة ل ــات اإلســالمية التابع والمكتب
األوقــاف و الشــوؤن اإلســالمية فــى 
يــوم 29 / 9 / 2014 للتعــرف علــى 
ــات. ــم المخطوط ــل ترمي ــرق و مداخ ط
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المشــاركة مــع فريــق عمــل فــى   -
ــة  ــب و صيان ــح و التنقي ــروع المس مش
اآلثــار فــى بــر دولــة الكويــت )الصبية( 
ــم  ــي لترمي ــم الفن ــل الدع ــق عم وفري
وصيانــة اآلثــار بالعمــل الميدانــي فــى 
ــى 31 /  ــن 1 /10/ 2014 إل ــرة م الفت

.2014  /  12
سنة ) 2015(: 

ــم  ــل الدع ــق عم ــع فري ــاركة م المش  -
الفنــي للتعامــل مــع معثــورات حفريــات 
فــى   )  2013  -  2012  ( بهيتــة  تــل 
مركــز كاظمــة الثقافــي بمنطقــة 
الجهــراء فــى الفتــرة مــن 1 / 1 / 2015 

إلــى 30 / 4 / 2015.
تدريبيــة  دورة  بتنظيــم  المشــاركة   -
ــا فــى عيــون الطفــل(  لألطفــال ) آثارن
القريــن  مهرجــان  فعاليــات  ضمــن 
فــي  العشــرون  و  الواحــد  الثقافــي 
مركــز كاظمــة الثقافــي بمنطقــة 
الجهــراء لمــدة ثــالث أيــام فــى الفتــرة 

مــن 14 - 16 ينايــر 2015.
)اإلتصــال  تدريبيــة  دورة  حضــور   -
ــت  ــتهدف( تح ــل المس ــال والتواص الفع
إشــراف ديــوان الخدمــة المدنيــة خــالل 
الفتــرة مــن 8 - 12 / فبريــر 2015.
تكليــف إداري فــي مركــز كاظمــة   -
الثقافــي بمنطقــة الجهــراء فــى الفتــرة 
مــن 1 / 5/ 2015 إلــى 31 / 5 / 2015. 

 إيمان محمد خليل الساعي 
المسمى الوظيفي/ منفذة طباعة   -

الخبرات:
طباعــة كتــب قســم المســح والتنقيــب   -
ــم،  ــرات والتعقي ــم المختب ــري، قس األث
وقســم  اإلداريــة  الشــئون  قســم 
المتاحــف، كمــا أني قمــت بالمشــاركة 
ــط  ــف الخرائ ــة بتصني ــي دورة خاص ف
داخــل قســم المســح والتنقيــب األثــري، 
وحصلــت علــى تكليــف بعنــوان تشــكيل 
ــروع  ــي مش ــاركة ف ــل للمش ــرق عم ف
المســح والتنقيــب وصيانــة اآلثــار فــي 
دولــة الكويــت والجــزر مــن 1/10 إلــى 

31/12/2013م. 
مــارس  بتاريــخ 4-6  تكليفــي  وتــم   -
عبــر  الكويــت  نــدوة  فــي  2014م 
العصــور مــن خــالل الشــواهد األثريــة 

التاريخيــة.  والمصــادر 
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