
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 سرية ذاتية

 لعبون بدالعزيز بن عبداهلل بنع األستاذ الدكتور/سم: اال  . 

 :السرية الدراسية والتدريسية 

: ج ولوج ههههها ههههههه ك ة ههههها   جا عههههه     الشهههههااام اةا ع ههههه   .1

 م(.1791الرياض )امللك سعوا(  )

شهههااام املاج:هههتل: ج ولوج ههها ههههه تلهههـ  جا عههه  )ـلأههها ههههه   ك  و ههها ههههه   ري ههها(       .2

 م(.1799)

شهههههااام الهههههدكتوراا: ج ولوج ههههها ههههههه تلهههههـ )جا عههههه  امللهههههك عبهههههدالعزيز ههههههه ج هههههدم(          .1

 م(.1792)

 (الهههه لـ) )ج ولوج هههها الشههههر  األ سههههـ(   هههههه  ههههااـ َّ كأسههههتاذ تههههل  تلههههر   هههههه  ارََّس .4

 لطلب  الدراسات العل ا يف جا ع  امللك فاد للبرت ل  املعاان.

كل ههه  العلهههوم   :ههه   حال هههاض عههههو   دههه  التهههدري  عا عههه  امللهههك سهههعوا بالريهههاض       .5

 (ج ولوج ههههه  املةل ههههه  العرب ههههه  ال:هههههعواي ) اة ولوج ههههها  الل زيههههها    سهههههتاذ  هههههااـ ِّ

  تل ةا.)ال لـ(  

 :السرية العلمية 

م هههههههه 1799عةههههههر بهههههه اارم امل:ههههههاح  اةويهههههه  يف  نارم الههههههبرت ل  ال ههههههر م املعدت هههههه  )    .1

 م(.1797

 ( عا اض يف شركات ال لـ يف اخللج   الظاران:29عةر ملدم ) .2

 م(.1791م هه 1791شرك  الزيت العرب   احملد ام باخللج  ) -

   آخهههر   أهههس لههه   :تشهههار    (م1777م  حتههه  1791) را  هههو ال:هههعواي    ههه     -

 ج ولوج  تلـ.

 ث العلة  . س  اار ابن لعبون لل شر  الدراسات  األحبا .1

 



ئ    ال لط    التعدي     املا تس ابن لعبون ل ستشارات اة ولوج   س     .4

  . الب د 

ل   ي للرتاث  ال ااف  )خ ل  رحعةر     اض عا اض ملركز سعوا البابطني اخلل .5

 .(م2111م هه 1777)التأس  (  بالرياض 

 عوا.يعةر حال اض يف كل   العلوم  جا ع  امللك س .9

 :اجلوائز 

  س  جائزم الدكتور عبدالعزيز بن لعبون للتلو  العلة  يف األسرم. .1

هههههر رسههههال  ريهههه  )ألفثاألال:ههههعواي  للدراسههههات  اةةع هههه ُ طِلههههه الهههه  علهههه  جههههائزم  .2

 ري (. اج:تل يف الدراسات األث

ُ طلههههه الهههه  علهههه  جبههههر  ثههههر ي يف اخلههههريف )جبههههر ابههههن لعبههههون( لههههد را يف احملافظهههه      .1

 عل  اآلثار.

 :النشاط العلمي 

 :اجلمعيات 

 ةع ات   اا:عهو تشـ يف عدا  ن اة                    

األرض: عهههههو إلهههه  ئاارم  رئهههه   اللج هههه  العلة هههه   اةةع هههه  ال:ههههعواي  لعلههههوم -

م(   رئهههههه   شريههههههر تشههههههرم  2119م(  حتهههههه  )1772يف اةةع هههههه    هههههه  عههههههام ) 

 ) رض(     تشرم اةةع   ال:عواي  لعلوم األرض.

 ال لـ األ ري   . مجع   ج ولوج ُّ -

 مجع   الظاران لعلوم األرض. -

 ري .اةةع   ال:عواي  للدراسات األث -

 ال:عواي  التارخي  .اةةع    -

 اةةع   ال:عواي  اةغراف  . -

 



 :اللجان 

   اا:عدا  ن اللجان ال لط   املتخأأ    عهو يف

عههههو إةوعههه  العلهههوم الب د ههه   ال هههر ات الطب ع ههه  يف  دي ههه  امللهههك عبهههدالعزيز        -

 للعلوم  التا   .

اخُلطهههه  اتسههههرتاـ ج   لتههههوطني  ـطههههوير ـا  ههههات است شهههها    هههه اع  الههههبرت ل  -

 ان يف املةل  . الغ

اللج ههههه  العلة ههههه  لتعهههههداا للةلتاههههه  ال:هههههعوا ي لتا  هههههات است شههههها   ئتتهههههايف       -

 م( بالرياض.2119ي اير  9هه  9البرت ل  الغان الطب ع  )

 :احملاضرات 

 استشههههارات يوا ههههر تشههههاط  العلةهههه   كتابهههه ض   حب ههههاض   عةل ههههات   دات هههه        -

 رل    ـدري:    كاامي    ثااف  .

 ههههن احملا ههههرات العلة هههه  املتخأأهههه   ال ااف هههه  العا هههه        لاهههه  عههههدااض كههههبلاض    -

 ااخر املةل    خارجاا.

 :التأليف 

ج ولوج هههه   تشههههر عشههههرات األحبههههاث العلة هههه  يف رافههههر   هههه  رات  ا ريههههات        -

   اب    تخأأ .

 لَّهههههههم  ك هههههههر  هههههههن عشهههههههرين كتابهههههههاض بهههههههاللغتني العرب ههههههه   ا  ل زيههههههه   يف:    -

خ  اةغراف ههههههها  الهههههههدحول  )اة ولوج ههههههها  الههههههه لـ  اآلثهههههههار  األا   التهههههههاري

 الرباكني  اةل د  الاارم الاطب  (.

 لَّهههم  حاهههه عهههدااض  هههن امل للهههات  املخطوطهههات التارخي ههه     اههها )ـهههاريخ شههه خ           -

 امل رخني ال جديني محد بن لعبون(.

 لَّههم عههدااض  ههن امل للههات األاب هه  شههعراض  تاههداض    اهها )سههلم  شههعر   ههل شههعرا              -

 ال بـ رةد بن لعبون(.

 يف ـأل م  اررات ملاام اة ولوج ا لونارم التعل  . شارك -



 :املعارض 

ارك يف عهههههدا  هههههن املعهههههارض الهههههل شهههههاركت ف اههههها اارم امللهههههك عبهههههدالعزيز     شههههه

حهههول  ههه اع  الههه لـ  الغهههان يف املةل ههه    علة هههٍ    هههواٍا  جا عههه  امللهههك سهههعوا بأهههوٍر

  رحلت   للاارم الاطب  .

 :اجلداريات 

 ال بلم العلة      اا:هه )بوسرتات( هه  لَّم   ة  عدااض  ن اةداريات 

 )املا الل  يولع( تان خمتلـ مب اا عدا  ن اآلبار يف الاأ  . -

 )ج ولوج   تلـ  تان املةل   العرب   ال:عواي (. -

 )التتابع الطبا   املائ  للةةل   العرب   ال:عواي (. -

 )التتابع الطبا   الأخر ي للةةل   العرب   ال:عواي (. -

  ولوج   الب ائ   للةةل   العرب   ال:عواي (.)اخلريط  اة -

 )التاريخ اة ولوج  الب ائ  للةةل   العرب   ال:عواي (. -

 :االستشارات 

اهههههات العلة ههههه   الرل ههههه   الشهههههركات    :تشهههههار تهههههل  تلهههههر  لعهههههدا  هههههن اة   

  ر    ااتت  حبوث جمل ت  ا ريات علة   عرب    ا ل      اا:

 للعلوم  التا    هه الرياض. دي   امللك عبدالعزيز  -

  ركز األ ل سلطان بن عبدالعزيز لدراسات الأحرا  هه الرياض. -

   د  امل:اح  اة ولوج   ال:عواي  هه ج دم. -

 اارم امللك عبدالعزيز هه الرياض. -

  عاد حبوث البرت ل هه الظاران. -

 اهل د  العا   لل: اح   اآلثار هه الرياض. -

 

 



 :األعمال املوسوعية 

 شارك يف شرير عدا  ن األعةال املوسوع   ال ربى    اا: 

عهههههو ة هههه   شريههههر   هههه ات   طلهههه  الأههههور اللهههههائ   للةةل هههه  العرب هههه          -

 ال:عواي  هه  ركز األ ل سلطان لدراسات الأحرا .

عهههههههو اللريههههههه العلةهههههه   ة هههههه  شريههههههر  ـ اهههههه    طلهههههه  املةل هههههه  العرب هههههه     -

 ال:عواي  هه  نارم التعل   العال .

ة هههه  شريههههر  وسههههوع  املةل هههه  العرب هههه  ال:ههههعواي  هههههه   تبهههه  امللههههك       عهههههو  -

 عبدالعزيز العا  .

 ا    ال:عواي  هه   د  امل:اح  اة ولوج   ال:عواي .بعهو اللج   الط -

ي      اههها  طلههه    لَّهههم سل:هههل  الهههرتاث اة ولهههوج  للةةل ههه  العرب ههه  ال:هههعوا       -

 يف املةل  . الأخور اةل دي 

األطلههه  الب دههه  للةةل ههه  العرب ههه  ال:هههعواي  ههههه      ت  عههههو ة ههه  شريهههر   ههه ا     -

 الأحرا . ركز األ ل سلطان لدراسات 

 :األعمال واالكتشافات امليدانية 

اف   اة ولوج هههههههه   التهاري:هههههههه   تشهههههههـ يف األعةههههههههال ا ال هههههههه  اتست شههههههه  

  الب د   يف خمتلم املوا ع يف جزيرم العر     ن  برن ا:  األثري 

ن يف   أههههه  غهههههال  تهههههر    َيْد  طاههههه  َ ههههه   عةهههههال است شهههههاف      لههههه  يف   -

 خهههن ع اههها اكتشهههاف   أل ل  هههرم  جهههوا شهههوا د  هههخور العأهههر      املةل ههه   

 اةل د ي األخل: )جل د البل :توسني(.

عههههو اللريهههه العلةههه  يف الرحلههه  العلة ههه  هل دههه  امل:هههاح  اة ولوج ههه  ال:هههعواي        -

 م(.2119 ه هه 1429تكتشا  الربع اخلال  )

ملشهههر د شهههدي   طلههه   األعةهههال امل دات ههه  يف خمتلهههم      عههههو اللريهههه العلةههه     -

  حنا  املةل  .



 ههههه  ئ  عههههههو يف البع ههههه  اة ولوج ههههه  العلة ههههه  للجةع ههههه  اة ولوج ههههه  األ ري   -

 م(.2111غال  تر  الاارم الاطب    العام )

عهههههو البع هههه  العلة هههه  ئ  ج ههههوب  شههههر  الاههههارم الاطب هههه   حبههههر )ر س(  العههههام   -

  م(. 2114)

  


