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 عبد العزيز بن إبراهيم الُعمريأ.د.  /االسم. 

Prof. Abdul Aziz Ibrahim Al Omary 

 :م(1957املوافق ) هـ1376بريدة  مكان امليالد وتارخيه. 

 :م(1987املوافق هـ )1408 تارخيه:ــ  دكتوراه املؤهل العلمي. 

 قسم التاريخ  كلية العلوم االجتماعيةمية ــ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسال :درهمص
 .ـ الرياض واحلضارة

 :أستاذ. الرتبة العلمية 

 :تاريخ وحضارة إسالمية التخصص العام.    

 :النيب النظم اإلسالمية يف عصر  التخصص الدقيق  واخللفاء الراشدين  . 

 باللغة األملانية. ًاإملام، وجنليزيةاإل :اللغات 

 العمل:  

 سابقًا(اإلسالميةحممد بن سعود  اإلمامجبامعة  راسات العلياأستاذ الد(. 

 .)وكيل معهد العلوم اإلسالمية والعربية بواشنطن )سابقًا 

 سابقًا(. ضنائب رئيس اجمللس البلدي ملدينة الريا( 

 واألعمال اجلمعيات: 

 ارة اجلمعية التارخيية السعودية )سابقًا(.عضو جملس إد 

 ألوسط األمريكية )سابقًا(.ة دراسات الشرق اعضو مجعي 

  .عضو احتاد املؤرخني العرب 

  .عضو احتاد املؤرخني اخلليجيني 

 سرتاليا ونيوزيلندا وبا وأشارك يف العديد من املؤمترات والندوات يف أمريكا وأور
 والعامل العربي.

 اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام عضو جملس إدارة. 

  لإلعالم والعالقات والعامة. مؤسس لشركة اخلليججملس إدارة وعضو 

 نيوزيلندا وآسيا.من الدورات العلمية يف أمريكا وكندا وأسرتاليا و أدار العديد 

 .رئيس وعضو جملس إدارة لعدد من الشركات التجارية داخل اململكة وخارجها 

  أشرف على عدد من رسائل املاجستري والدكتوراه يف التاريخ واحلضارة وناقش عددًا
 منها.
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  ــ :وهي ،ًامطبوع ًاباكت وثالثنيوسبعة منشورًا حبًثا  ثالثنيو سةمخا يزيد على مله 

 الوالية على البلدان يف عصر اخللفاء الراشدين. -

 .احلرف والصناعات يف احلجاز يف عصر الرسول  -

 أبعاد إدارية واقتصادية واجتماعية وتقنية يف السرية النبوية. -

 .)أربع طبعات( رالفتوح اإلسالمية عرب العصو -

 كتاب املغازي البن أبي شيبة. -

 أبو بكر بن أبي شيبة وآثاره التارخيية. -

 عليهم السالم. األنبياءاألمن يف حياة  -

 البلدية ــ جتربة ذاتية ــ الرياض.انتخابات اجملالس  -

 .اإلسالميةلفتوح حضاريات يف ا -

 عصر الراشدين. ات مدنية وعسكرية منييجتاسرتا -

 إلدارة يف السرية النبوية.مبادئ التخطيط وا -

 لوحات وطنية. -

 القوى العاملية واملكاييل. -

 .فضاءات ثقافية يف العدل والتاريخ واإلعالم -

 جملس الرياض البلدي من الداخل. -

 أجزاء(:مخسة امت النبيني دين ودولة )رسول اهلل وخ -

  :العامل واملصطفى والوحي.علم السرية النبوية 

 االضطهاد واهلجرة والتنمية. 

 إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا. 

 العاملية والدولة اإلنسانية. 

  املعايشون للمصطفي 

كتاب رسول اهلل وخامت النبيني دين االصطفاء من سرية املصطفى خمتصر  -
 .ودولة

 .أجزاء( 9) حصاد منتدى الُعمري الثقايف مجع وحتقيق  -

 .بناء اجملتمع املدني وتنميته يف السرية النبوية -

 .من جزئني(ْيَدة )من ُبَروثائق عائلية  -

 .( سرية وآثاريخ/ عبداهلل بن إبراهيم بن سليم )رمحه اهللمن روَّاد التعليم الش -

 العنوان:

 11635الرياض         100437 :ص ب

           2759020/01: فاكس      2746688/01ــــ  2746677/01 :هاتف
mary@hotmail.comazizo E.mail: 
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