أ .د عبداللطيف بن محمد بن عبدالرحمن الحميد
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ولد بمدينة الرياض عام 1375هـ1956/م.
ثانوية معهد الرياض العلمي 1394هـ 1974 /م.
بكااالوريوق م اام الخاااريض والبجااار بمامعااة ابمااام مبمااد باا ااعود اب اا مية
بالرياض عام 1398هـ 1978 /م.
مام خير الخاريض البديث م الق م نف ه 1405هـ 1985 /م.
دكخوراه الخاريض البديث ما مامعاة سي ايكق  Essexفاي برياانياا عاام 1410هاـ /
1989م.
أ اااخاا خااااريض المملكاااة والمبيااار العربياااة بق ااام الخااااريض والبجاااار بكلياااة العلاااوم
االمخماعية في مامعة ابمام مبمد ب عود اب مية.
م خشار وعجو في اللما العلمياة ومشارم مشارول الخااريض الشافور بادار الملا
عبدالعبيب (1423 – 1417هـ) وال يبال مخعاونا ً في مشروعات الدار
مدير خبرير مملة الدرعية منا خأ ي ها فاي 1418هاـ بخاا ا وهاي مملاة علمياة
مبكمة خعنا بخاريض المملكة والمبير العربية وخاراث العار ،ودادر منهاا اخو
عدداً.

• ددر له العديد م المؤلفات والببوث في ممال خاريض المملكة والمبير ومنها:
❖ كخا - ،الببر األبمر والمبير العربية في الدرال العثماني البريااني في البر،
العالمية األولا ,الابعة األولا  ,الرياض  1414هــ
❖ كخا - ،مومم الدولة العثمانياة خمااه مأ اا الم المي فاي األنادلق الابعاة األولاا ,
الرياض  1414,هـ
❖ كخا - ،خاريض مودت  ,خأليم الع مة المؤرخ ابمد مودت باشاا ,درا اة وخبقيا ,
الابعة الثانية  1424هـ  ,مؤ ة الر الة  ,بيروت
❖ كخا - ،يا ة المل عبدالعبيب خماه بر ،فل اي  , 1948دار المل عبدالعبيب
 ,الرياض  1426هـ
❖ كخا - ،قوا الدولة العثمانية – درا ة خاريخية فا العوامل واأل با , ،الرياض ,
 1416هـ
❖ كخا - ،م رمال المل عبدالعبيب  .الابعة األولا 1423هـ  ,الرياض
❖ كخااا - ،ا ا ل با عبااد العبي اب آل ااعود لمبااات م ا اايرخه وأعمالااه  ,الرياااض ,
 1424هـ
❖ كخا - ،لما ب عبد العبيب آل عود – ير خوثيقية  ,الرياض  1430هــ
❖ كخا - ،مدر العنامر األثرر في ثرمداء  ,الرياض  1427 ,هـ

❖ The Hejaz railway 1900-1918 : policy objectives and
consequences . Ph.D. thesis ,department of history , university of
Essex ,1989
❖ كخاا : ،مدينااة الرياااض مشاااهد واكريااات – سعااداد باالشااخرا – الناشاار هي ااة خاياار
مدينة الرياض (ميد النشر)
❖ كخا : ،الشيض سبراهيم العنقرر بياخه وأعمال  -سعداد باالشخرا – (ميد النشر)
ااكة بديااد البماااب فااي األرشاايم العثماااني  ,مملااة الاادار  ,ل  , 3ق 18
❖ وثااا
ممادر األولا  1413هـ
❖ مؤلفات الدعو ال لفية وبواكير الاباعة  ,جم سددار المؤلفات النادر في المملكة
العربية ال عودية والمبير العربية  ,مكخبة المل عبدالعبيب العامة بالرياض 1416
هـ
❖ وامع الدرا ات والببوث العثمانية في المملكة العربية ال عودية – درا اة خبليلياة –
مملة الدار ,ل , 3ق 21ربيع ا خر  1416هــ
❖ وثااا شا و المبياار العربيااة فااي اام ت الد ااخور العثماااني  1872م  1922-م .
مملة مكخبة المل فهد الوانية  ,مج  , 2ل , 1مبرم  1417هــ .
❖ ماانهج مااؤرخي الخاااريض ال ااعودر فااي خاادوي الروايااة الشاافوية مملااة الاادار  ,ل , 2
ق 1422 ,27هـ
❖ خاريض الومم في المملكة العربية ال عودية م القر الثاام سلاا القار الراباع عشار
الهمرر  ,مملة المؤرخ العربي  ,اخباد المؤرخي العر , ،القاهر  ,ل  , 13مج 1
 ,مارق  2005م
❖ الشيض أبو عبدالربم ب عقيل الظاهرر مؤرخا وبلدانيا ,مملة كلية ا دا , ،مامعة
اب كندرية  ,ل  2005, 54م
❖ مدار الناداارية فااي عهااد الملا ااعود با عباادالعبيب جاام أعمااال مااؤخمر خاااريض
المل عود ب عبدالعبيب دار المل عبدالعبيب 1427هـ.
❖ الربالة الشيض مبماد با نادار العباودر بباث منشاور جام أعماال لقااء الممعياة
الخاريخية البادر عشر 1429/5/15هـ في بريد .
❖ الخراث العمراني فاي عهاد الملا عبادالعبيب جام أعماال ملخقاا الخاراث العمراناي
الخامق بمناقة القديم ÷1437ت
❖ األمير مبمد ب عبادالربم با فيدال آل اعود جام بباوث النادو العلمياة عا
األمير مبمد ب عبدالربم بدار المل عبدالعبيب بالرياض
• أشرم علا سددار ابعات مديد للعديد م المؤلفات ع خاريض المملكة والمبير
العربيااة م ا خ ا ل عملااه م خشااارا ً وعجااوا ً فااي العديااد م ا المؤ ااات والمااوا ب
العلمية:
 oكخا - ،مبير العر ،في القر العشري بافظ وهبة 1430هـ
 oكخا - ،خم و عاما ً في مبير العر ،بفظ وهبة 1430هـا
 oكخا - ،الفدول في ير الر ول دلا هللا عليه و لم للبافظ اب كثير
 oكخا - ،خاريض الخلفاء الراشدي الدكخور مبمد با سباراهيم با داالا أباا الخيال
1427هـ
ً
 oكخا – ،خم و عاما في مبير العر ،بافظ وهبة 1430هـ
 oكخا – ،مبير العر ،في القر العشري بافظ وهبة 1430هـ
 oكخااا - ،ابمااام مبمااد ب ا ااعود ومهااوده فااي خأ اايق الدولااة ال ااعودية األولااا
الدكخور عبدالربم ب علي العريني 1431هـ
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كخا - ،مومم اب م م ابرها ،ومهود المملكة في معالمخاه الادكخور عبادهللا
ب عبدالمب الخركي
كخااا - ،مبمااد ب ا عباادالوها ،مداالا مظلااوم ومفخاار عليااه م ااعود ب ا عااالم
النّدْور
كخا - ،المل عبدالعبيب الشخدية والقياد سبراهيم ب عبدهللا ال مارر
كخاااا  -،معاااالم اريااا الااا ،العلااام الااادكخور عبااادالعبيب بااا مبماااد بااا عبااادهللا
ال دبا 1433هـ
كخا - ،معالم النهجة العلمية واألدبية بشقراء باجر سمليم الوشم الدكخور مبمد
ب عد الشويعر 1434هـ
كخااا - ،دور أمهااات المااؤمني فااي ممخمااع المدينااة المنااور نااد بناات مبمااد ب ا
1435هـ
عبدهللا النخي
كخا - ،الغلو في الدي في بيا الم لمي المعادر األ خاا عبدالربم ب مع
اللويب 1436هـ
كخااا - ،باا ،الااوا (م ا منظااور شاارعي) للاادكخور بيااد ب ا عباادالكريم البيااد
1437هـ
كخا - ،المل عبدالعبيب :أمة في رمل الدكخور عبادهللا با عبدالمب ا الخركاي
1438هـ

• أ ااق ادار خاااراث الوشاام لنشااار وخوبيااع الكخااا ،الخاريخيااة والخراثياااة والعاااروض
الثقافيااة) بمدينااة شااقراء بموماا ،خاارخيث وبار الثقافااة وابع ا م فااي 1437هااـ.
وأبرب أهدافها:
▪ نشااار الكخااا ،والبباااوث والدرا اااات الخاداااة بخااااريض وخاااراث المملكاااة العربياااة
ال عودية وما يخعل بإمليم الوشم وبواجره وهمره وبواديه.
▪ خوفير الكخ ،وابددارات الخادة بخااريض المملكاة وخراثهاا وأماليمهاا ومنهاا سملايم
الوشم الدادر م دور النشر في المملكة وخارمها أو م مبل البابثي .
▪ خدمة بوار شقراء ومد الوشم وخعريفهم بالموانا ،الخاريخياة والخراثياة والثقافياة
في المناقة.
▪ خشميع البابثي علا المبيد م الخأليم والببث فاي خااريض الوشام وخبناي سنخاامهم
ونشره وف الجوابا العلمية والثقافية والمنهمية والنظامية.
▪ الخعاو مع المؤ ات العلمياة والببثياة المخخدداة فاي مماال الخااريض والخاراث
الواني مثل( :أم ام الخاريض وا ثار بالمامعات ودار المل عبادالعبيب بالريااض
والهي ا ة العامااة لل اايابة والخااراث الااواني وخااوفير مابوعاااخهم لااد دار خااراث
الوشم بيعا ً أو سهدا ًء)
▪ خخدايث ماعاة عاارض ثقافياة خراثيااة داخال دار خااراث الوشام ما أمال الخعرياام
المر ي الملموق لبوار وجيوم شقراء والوشم.
▪ شرعت دار خراث الوشم باالخفاق مع عدد م المؤلفي لنشر مؤلفاخهم العلمية
• االستشارات وأعمال خدمة المجتمع :
❖ ر اايق الفري ا العلمااي لممااع ااير خااادم الباارمي الشااريفي المل ا عباادهللا ب ا
عبدالعبيب آل عود  .مكخبة المل عبدالعبيب العامة بإشرام األمير عادلة بنت
عبدهللا.
❖ م خشاار ثقاافي بمكخاا ،األميار اا ل با عبادالعبيب آل ااعود بالريااض وماادير
خبرير مملة آفاق المكخبة والمشرم العلمي علا سددارات المكخبة.
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عجو لمنة الخن ي والمرامعة لمشرول مو وعة البج والبارمي بادار الملا
عبدالعبيب.
عجو مملق سدار ما ب المميا للخفوق العلمي وبفظ القارآ الكاريم بمبافظاة
شقراء والمشرم علا ابددارات العلمية المداببة للما ب .
مشرم لمنة الخراث بمبافظة شقراء
ك خابة المقاالت والخبقيقات في الدبافة ال عودية (انظر المرفقات)
المشااركة فااي الناادوات والمااؤخمرات والوفاود الر اامية داخاال المملكااة وخارمهااا
(انظر المرفقات)
سلقاء المباجرات العامة والمخخددة ( انظر المرفقات )
المشاركة في منامشات الر ا ل العلمية في المامعات ال عودية ( انظر المرفقات
)
المشاااركة فااي الناادوات الخلفبيونيااة بالقنااا ال ااعودية األولااا فااي اليااوم الااواني
للمملكة

شار في المؤخمرات والندوات الدولية والعربية والمبلية بأوراق عمل وبجور
مل ات ومنها:
 oالمشاركة مع وفد علماء المملكة واألبهر فا بيار الممهوريات اب مية فا
االخباد ال وفيخي ال اب (مو كو ,الشركق  ,األنغوش  ,الشيشا  ,داغ خا ,
اوببك خا )  1412هـ
 oالمشاركة مع وفد وبار الخعليم العالي لبيار وخفقد الملبقيات الثقافية ال عودية
فا البلدا العربية وأوروبا  1412هـ
 oالمشاركة مع وفد مامعة ابمام في افخخاح المعهد اب مي في ميبوخي 1411
هـ
 oأ خاا با ر في كلية ابلهيات بمامعة أنقر في خركيا (الفدل الدرا ي األول
1413هـ1992/م
 oالمشاركة مع وفد وبار الخعليم العالي لبيار نيروبي وممبا ا في كينيا  ,وسلقاء
مب اجر ع خاريض المملكة باللغة االنمليبية بمامعة كينيا 2000/10/24
 oممثل دار المل عبدالعبيب في بجور المؤخمر الدولي للمملق الدولي
لألرشيم في بكي بالدي  1416هـ  1996/م
 oممثل دار المل عبدالعبيب سلا مؤخمر الخاريض الشفور في اورليانب بالواليات
المخبد األمريكية  1417هـ  1997/هـ
 oالمشاركة فا بجور ندو (أمي الريباني – األدي ،الربالة المؤرخ ) في
واشنا  1423هـ  2003/م
 oالمشاركة في الندو الدولية ع مدادر خاريض المبير العربية في األرشيفات
والمكخبات الهندية المامعة الملية اب مية في نيودلهي 1430/10/18هـ.
 oمباجر ب عنوا (وامع الثقافة اب مية في خركيا)  ,عماد ش و الا ،
بمامعة ابمام مبمد ب عود اب مية  1416هـ
 oمباجر باللغة االنمليبية بعنوا (خاريض المملكة العربية ال عودية ) ,بمامعة
الواليات المخبد العالمية بنيروبي بكينيا  24 ,أكخوبر  2000م
 oمباجر بعنوا (مراكب بفظ الوثا العثمانية ) ,دار المل عبد العبيب
 1423/11/1هـ  .الرياض
 oمباجر بعنوا (دعو الشيض مبمد ب عبدالوها ،ومكانخها الخاريخية  ,ماعة
سدار الخربية والخعليم بمبافظة شقراء  1422هـ
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ندو بعنوا ( خاريخنا الواني  ..وكيم نقدمه ) باالشخرا مع الدكخور دالل بنت
مخلد البربي  ,مكخبة المل عبدالعبيب العامة بالمربع  23شعبا  1426هـ .
مباجر بعنوا (اليوم الواني ومفات وانمابات) ماعة سدار الخربية والخعليم
بمبافظة شقراء  21شعبا  1426هـ
مباجر بعنوا (مكة المكرمة والثقافة اب مية ) بمقر المعهد العلمي بالقنفا ,
او القعد  1426 ,هـ
مباجر بعنوا ( ابرها ،في ياق الوامع والخاريض ) ,النادر األدبي ببا ل
مبرم  1427هــ
مباجر بعنوا (ربلة ميدانية عبر كة بديد البماب م المدينة المنور سلا
دمش في عام  1406هـ) ألقيت في اللقاء العلمي العاشر للممعية الخاريخية
ال عودية في المدينة المنور  1428/5/14هـ
مباجر بعنوا (خعريم شامل بالمكخبات الخركية ودور األرشيم العثماني) ,
كلية ا دا ,،مامعة المل عود بالرياض  25 ,دفر  1429هـ
مشاركة في ندو (خكريم الشيض مبمد ب نادر العبودر بعنوا (رب ت الشيض
العبودر العالمية) ندو الممعية الخاريخية ال عودية المنعقد في بريد
 1429/5/15هـ ثم في القاهر 1434هـ وفي الدار البيجاء 1437هـ
مباجر بعنوا (الشيض يو م يا ي وخأ يق دبيفة أم القر ) بمنا بة مرور
ثماني عام علا سنشاء دبيفة أم القر برعاية وبار الثقافة وابع م ودار
المل عبدالعبيب  ,مكة المكرمة  1426/11/11هــ.
مباجر بعنوا (نبو آفاق مديد في الببث الخاريخي) كلية ا دا ،مامعة
األمير نور بنت عبدالربم للبنات الرياض 1430/4/18هـ.
ورمة عمل بعنوا (الدرا ات العثمانية في المملكة العربية ال عودية) في ندو
الع مات الخركية العربية في العهد العثماني مامعة مرمر في ا خانبول
1430/6/4هـ
ندو ع المل لما ب عبدالعبيب في مامعة مابا في اللقاء ال نور للممعية
الخاريخية ال عودية 1436هـ
ندو ع األمير عبدهللا ب عبدالعبيب ب م اعد آل عود في مامعة البدود
الشمالية في اللقاء ال نور للممعية الخاريخية ال عودية 1437هـ

اإلشراف العلمي على رسائل الماجستير والدكتوراه
 دالا ب مبمود ال عدو ( يا ة برياانيا خماه فل اي )1922-1882ر الة دكخوراه  ,م م الخاريض بمامعة ابمام مبمد ب عود اب مية
 1423هـ
 سبراهيم ب عبدهللا ال مارر ( يا ة المل فيدل الدعوية ) ر الةدكخوراه  ,م م الدعو بمامعة ابمام مبمد ب عود اب مية  1424هـ
 نايم ب علي الشرارر (مناقة القريات فا عهد المل عبدالعبيب 1344عود
 1373هـ) ر الة دكخوراه  ,م م الخاريض بمامعة االمام باب مية
 راشد ب مبمد ب ع اكر (بلد منفوبة فا عهد الدولة ال عودية االوليوالثانية  1157هـ 1309-هـ) ر الة مام خير  ,م م الخاريض بمامعة
االمام 1430 ,هـ
 عبدهللا ب ليما النوشا  ,لاا الهند اورنمبي – ،بياخه وعهده ,ر الة مام خير  ,م م الخاريض بمامعة االمام

عبدالعبيب

 فهد الفهد الع مات ال عودية ابندوني ية في عهد الملر الة مام خير م م الخاريض بمامعة ابمام 1431هـ.
 شيمة المايرر الخعليم في عهد المل خالد ب عبدالعبيب ر الةمام خير في م م الخاريض بمامعة ابمام 1436هـ.
البهراني مهود الخمار في خوبيد نمد في عهد المل
 ابخ ام بعبدالعبيب ر الة مام خير م م الخاريض بمامعة ابمام 1436هـ .
• المشاركة في مناقشات رسائل الدكتورة والماجستير
 oهيل دابا ( االوجال الثقافية فا خركيا في أواخر العهد العثماني ) دكخوراه ,
م م الثقافة اب مية كلية الشريعة بمامعة ابمام مبمد ب عود اب مية 1415
هـ
 oنوره معم ،البامد ( الع مات البجارية بي خونق والبماب  1326-1256هـ)
دكخوراه  ,م م الخاريض بمامعة المل عود 1419هـ
 oدالل مبمد ليما ال عيد ( عهد ابمام خركي ب عبدهللا آل عود ) دكخوراه  ,م م
الدرا ات العليا الخاريخية والبجارية بمامعة أم القر  1420هـ
 oعب عوض المهني  ,ا ثار االمخماعية ل كة بديد البماب فا المدينة المنور ,
ر الة مام خير ,م م الخاريض بمامعة المل عبدالعبيب 1426هـ.
 oنادية وليد الدو رر دكخوراه كلية ا دا ،بالدمام 1418هـ
 oخليفة عبدالربم الم عود  ,مومم القو المناو ة م الدولة ال عودية الثانية
ر الة دكخوراه  ,مامعة ام القر  1421ه
 oهيلة ليما البليهي يا ة برياانيا خماه عما ر الة مام خير كلية ا دا،
بالر ا ة العامة لخعليم البنات بالرياض 1419هـ
 oهيلة ليما البليهي الربالة الغربيو في المبير العربية ر الة دكخوراه كلية
الخربية للبنات بالرياض 1424
 oعيد ب مبمد مفرح القبااني  ,يا ة الدولة العثمانية خماه المل عبدالعبيب في
جوء المدادر العثمانية  ,دكخوراه م م الخاريض بمامعة المل عود  1427هـ
 oعدية بنت عيد البيشي  ,البماب فا عهد ال لاا عبدالمميد األول -1255
 1277هـ  ,دكخوراه م م الدرا ات العليا الخاريخية والبجارية بمامعة أم القر
 1428هـ
 oأريج بنت م بل القثامي  ,مكة المكرمة في العهد العثماني خ ل الفخر – 1277
 1334هـ دكخوراه ,مامعة أم القر  1429هـ.
 oآمال رمجا ددي البيا االمخماعية في مكة المكرمة في العهد العثماني
مامعة أم القر 1427هـ .
 oعب بنت عبدالربيم ب مبمد شاهي  ,خير الدي البركلي وخاريخه لعهد المل
عبدالعبيب  ,دكخوراه  ,كلية الخربية للبنات بمد مامعة المل عبدالعبيب  1429هـ
 oامل علي عايد الب در  ,النشاا االمخدادر لميناء جباء واثره فا البيا
االمخماعية  1373 – 1343هـ م خ ل الوثا المبلية  ,دكخوراه كلية الخربية
للبنات  ,م م الخاريض مامعة المل عبدالعبيب بمد  1430هـ
 oجيم هللا ب دليم ب راب  ,الوشم فا عهد المل عبدالعبيب مام خير  ,م م
الخاريض والبجار بمامعة االمام مبمد ب عود اال مية  1430هـ
 oمها علي عامر آل خشيل يا ة برياانيا خماه الخقار ،العثماني األلماني -1295
 1332هـ دكخوراه كلية الخربية م م الخاريض كلية األمير نور بنت عبدالربم
للبنات الرياض 1430هـ

 oميها سبراهيم مشار علي ا ثار ال يا ية والبجارية ل نخدا ،البريااني
والفرن ي علا ب د الشام دكخوراه مامعة أم القر 1432هـ.
 oمال دياح البلور خبو في عهد المل عبدالعبيب دكخوراه مامعة أم القر
1431هـ
عود
 oدايل علا الخالدر ابدار العثمانية في البماب دكخوراه مامعة المل
1432هـ
 oليما مبمد العاني مومم الدولة العثمانية م األبداث ال يا ية في القديم
مام خير مامعة القديم 1432هـ
 oبر علي دعدل والية البماب بي 1285 – 923هـ مامعة أم القر 1433هـ
 oنور مدلا البربي الومه بعد خوبيد المملكة العربية ال عودية مامعة األمير
نور بنت عبدالربم 1432هـ
 oفيدل سبراهيم البدرر أثر النفا في الخنمية والخاوير االمخدادر في عهد المل
خالد مامعة المل عبدالعبيب 1433هـ
 oفاامة عبدهللا المدعبي الدر العثمانية مام خير مامعة المل عبدالعبيب
1433هـ
 oفاامة عيد أبو ملبة الربالة األوربيو في ع ير مام خير مامعة المل
عبدالعبيب 1434هـ
 oلايفة بمد النامم مومم أهالي البماب م ثور الشريم الب ي ب علي مامعة
ابمام مبمد ب عود 1435هـ
 oفردوق بافظ مبمد ممال الدي دكخوراه مامعة أم القر 1435هـ
 oسيما ع ء الدي دا غ الع مات العثمانية النم اوية دكخوراه مامعة أم القر
1436هـ
 oمنا بميد البلور ابد ح في عهد ال لاا العثماني عبدالعبيب مام خير
مامعة ابمام مبمد ب عود اب مية 1437هـ
 oمنا علي عيد آل ماعب الغبو البرخغالي لمملكة هرمب مام خير مامعة المل
خالد 1436هـ
• المقاالت المنشورة في الصحف:
 ( oالم لمو في االخباد ال وفيخي ال اب ) دبيفة الرياض  1411هـ
( oدار الخوبيد وميل الرواد ) دبيفة الرياض  1412هـ
( oبديث لما  ..مجامي ودالالت )  ,دبيفة الرياض العدد 18 , 10325
مماد االولي  1417هـ
( oاألمير فهد الفيدل الفربا آل عود – ير بافلة بالعااء ) دبيفة الرياض ,
العدد  1418/11/2, 10841هـ
 ( oالعنود بنت عبدالعبيب ) دبيفة الرياض العدد  29 ,10927مبرم  1419هـ
( oاالمير لما يبق م وية االنماب العلمي والعمراني ) دبيفة الرياض العدد
 7 , 11201او القعد  1419هـ
 ( oدو ر م بيا المل عبدالعبيب في الاري سلا الوبد ) دبيفة الرياض العدد
 1420/1/18 , 11271هـ
 oمناقة الوشم فا عهد الدولة ال عودية األولي ) مملة نادر الوشم بشقراء  1421هـ
.
( oفقيد شقراء  :عبدالعبيب ب عبدالربم البميد ) دبيفة الرياض العدد , 12884
 2003/10/3م
 ( oالشيض مبمد المميا را د العمل الخيرر والخنمور ) دبيفة الرياض العدد

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

 13100فا  1425/3/17هـ
(بخا الخخومم هاه المم ت الثماني ) دبيفة الرياض
(موامهة موجوعية مع اروبات هيكل ) دبيفة الرياض العدد  13570في 14
رم 1426 ،هـ
(الدميت وبدايات دبيفة الرياض) دبيفة الرياض العدد  13436في  28دفر
 1426هـ
(عناية األمير لما بالخاريض والمؤرخي ) دبيفة المبير العدد  , 12141في
 23او القعد  1426هـ
( دفبات م بيا الشيض المربي ابراهيم ب عد الهدل  1344هـ  1426 -هـ)
مملة خعليم شقراء العدد الرابع  ,دفر  1427هـ .
( الشيض عد ب منيدل ع مة عالية نمد ) ,دبيفة الرياض العدد  13880في
 29ممادر األولي  1427هـ
( منا المبير الخ خايع خبوير الخاريض ) دبيفة الرياض العدد  13926في 16
رم 1427 ،هـ
( عبدهللا البخيخي و آل المميا فا شقراء ) دبيفة الرياض العدد  14326في 2
رمجا  1428هـ
( الكخا ،المدر ي يامعالي الوبير ) دبيفة الرياض  ,العدد  14724في 16
شوال  1429هـ
( ليما ب سبراهيم الدخيل :مؤرخ ثرمداء 1430-1355هـ) دبيفة الرياض
العدد  14886في  30ربيع األول 1430هـ)
ع مة البماب ..عاخ ب غيث الب در دبيفة المبير العدد 13681
1431/3/28هـ.
الشيض عبدهللا ب عقيل :شيض البنابلة دبيفة المبير .
الشيض دالا البدي وأعماله الريادية دبيفة المبير
الدكخور عبدالمل ب عبدهللا ب دهيش دبيفة المبير

• عضوية الجمعيات العلمية
 oعجو الممعية الخاريخية ال عودية
 oعجو ممعية الخاريض وا ثار بدول مملق الخعاو لدول الخليج العربية
 oعجو اخباد المؤرخي العر ،بالقاهر
 oعجو ممعية المبافظة علا الخراث
 oعجو الممعية العربية للبجار والفنو اب مية في القاهر
• األوسمة والجوائز
 oو ام المل عبدالعبيب م الدرمة األولا في  1420/6/2هـ المواف 1999/9/12
م بأمر خادم البرمي الشريفي المل فهد ب عبدالعبيب آل عود ربمه هللا
 oما ب مكخ ،الخربية العربي لدول الخليج فا ممال الدرا ات ابن انية  ,الشارمة
 1415هـ 1994/م
لما ب عبدالعبيب لدرا ات خاريض المبير العربية  1428هـ /
 oمنبة المل
 2007م بدار المل عبدالعبيب
 oدرل الفاعلي في ممال الخراث العمراني والبلدات الخراثية ع بلد شقراء م
الهي ة العامة لل يابة والخراث الواني.

• الدورات الخدريبية:
❖ برنامج اللغة الخركية معهد الخو مر (أنقر -خركيا)  1992م
❖ برنامج الخميب ابدارر المنظمة العربية للخنمية ابدارية (كوااللمبور –
ماليبيا) أغ اق 2007م
❖ برنامج سدار الش و ابدارية  :الوامع وآفاق الخاوير القاهر أغ اق
2008

