
  السیرة الذاتیة

 :المعلومات الشخصیة 

 .(األستاذ الدكتور)ـــم: أحمد بن عمر آل عقیل الزیلعي ــــ   االسـ
 : ــم   .١١٥٤٣الریاض  ٥١٠٦٧ص.ب  العنوان الدائـ
 العلمي: المؤهل  
 .دكتوراه في الفلسفة  
 العملیة الحیاة  
  وحتى اآلن في  هـ٣/٣/١٤٣٠عضو في مجلس الشورى اعتبارًا من

 . ثالث دورات متتالیة
  رئیس لجنة الصداقة البرلمانیة األولى في مجلس الشورى اعتبارًا من

 .ولمدة أربع سنواتهـ ١٤٣٤العام
  رئیس لجنة الثقافة واإلعالم والسیاحة واآلثار في مجلس الشورى

  .ولمدة سنتینهـ ٣/٣/١٤٣٦اعتبارًا من 
 السیاحة واآلثار جامعة الملك سعود. كلیة -أستاذ في قسم اآلثار 

  كلیة اآلداب جامعة الملك سعود مدة ثالث سنوات. –مدیر مركز البحوث 
 .رئیس قسم اآلثار والمتاحف في الكلیة نفسها مدة ست سنوات 

 ولجان:  مجالس عضویة  
  ا عمل عضوًا في جامعته  العلیا في عدد من اللجان والمجالسورئیًسا ومقررً

وفي عدد من المصالح والهیئات الحكومیة واألهلیة خارجها، كذلك عمل 
في عدد من الجمعیات وال یزال یعمل عضوًا وعضو مجلس إدارة 

، ومنها أمین عام جمعیة واالتحادات العلمیة في داخل المملكة وخارجها
ا التاریخ واآلثار بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة لمدة عشر  ین عامً

  .م وحتى اآلن١٩٩٧بدءً من العام
  عمل مستشارًا غیر متفرغ في عدد من الوزارات والهیئات والمؤسسات

 .، وعمل في لجان حكومیة وأهلیة في جهات عدةالحكومیة
 



 :المؤتمرات والندوات 

  شارك في عدد من المؤتمرات والندوات والملتقیات العلمیة في داخل المملكة
والصوالین الثقافیة وخارجها، وألقى محاضرات عّدة في معظم النوادي األدبیة 

  بالمملكة، وكذلك في بعض الجامعات ودور اآلثار في خارج المملكة.
 :المؤلفات والبحوث  
 ثًا منشورًا في مجالت عملیة له سبعة كتب مطبوعة، وأكثر من خمسین بح

وفي بعض الكتب  ،محكمة، وفي مداوالت ومؤتمرات وندوات محلیة ودولیة
وله كتب وبحوث أخرى في  اإلنجلیزیة،وبعض تلك األبحاث باللغة  ،المحررة

  سبیلها إلى النشر إن شاء اهللا. ومن بحوثه ومؤلفاته المنشورة:
o ) ریـــاض جامعـــة ( ال–هــــ) ٤٨٧-٣٠١مكـــة وعالقاتهـــا الخارجیـــة

 م)١٩٨١هـ/١٤٠١الملك سعود 

o  كتــاب الســالح والعــدة فــي تــاریخ بندرجــدة (تحقیــق وترجمــة ودراســة
درهـــــــام : جامعـــــــة درهـــــــام،  –)باالشـــــــتراك مـــــــع ركـــــــس ســـــــمیث 

 م.١٩٨٤

o محافظـــــة القنفـــــذة،  -المواقــــع اإلســـــالمیة المنــــدثرة فـــــي وادي حلــــي
 م.١٩٨٦هـ/ ١٤٠٦الكویت: جامعة الكویت،  

o مجلـة كلیـة اآلداب -لـي وعالقـاتهم الخارجیـة""بنو حرام حكـام ح- 
 هـ)١٤٠٨(الریاض جامعة الملك سعود  ١٤، عدد ١٥مج 

o  ،١٤، سمجلـة الـدارةنظام المشاركة في الحكم لدى أشراف مكة ،
 هـ).١٤٠٩، (الریاض: دارة الملك عبد العزیز ٣عدد 

o الكویـــت: دار اآلثـــار ١شـــواهد القبـــور اإلســـالمیة بالكویـــت، ط) ،
 هـ).١٤٠٩اإلسالمیة 

o ،المحاضـرات تطور الكتابات اإلسالمیة في إمـارات مكـة المكرمـة ،
 هـ).١٤١١،( جدة:، النادي األدبي، ١٠مج

o  بــالد الشــام فــي العصــر  "،الشــام"مســكوكات ذهبیــة جنابیــة ضــرب بــالد
 هـ).١٤١٢(عمان  –، الجامعة األردنیة العباسي

o  ،"ــــة الیرمــــوك "دراهــــم رســــولیة مظفریــــة ــــد، للمســــكوكاتمجل ، (إرب
 هـ).١٤١٣جامعة الیرموك 



o  األوضــــــاع السیاســــــیة والعالقــــــات الخارجیــــــة لمنطقــــــة جــــــازان فــــــي
 م).١٩٩٣هـ/ ١٤١٣العصور اإلسالمیة الوسیطة،( الریاض 

o  ،نقــــوش إســــالمیة شــــاهدیه مــــن حمدانــــة بــــوادي علیــــب،( الریــــاض
 م).١٩٩٥هـ/ ١٤١٥مكتبة الملك فهد 

o ـــه فـــي عهـــد ـــدوة اتحـــاد الملـــك عبـــدالعزیز،  الـــلایر الفرانســـة وتداول ن
 م).١٩٩٩هـ/ ١٤٢٠،( القاهرة :المؤرخین العرب

o  أضـــوء جدیــــدة علــــى دولــــة بنــــي مهــــدي مــــن خــــالل درهــــم فضــــة
، العــــــدد األول،( مجلــــــة الخلــــــیجهـــــــ، ٥٦ضــــــرب مدینــــــة زبیــــــد 

الریـــاض: جمعیـــة التـــاریخ واآلثــــار بـــدول مجلـــس التعـــاون لــــدول 
 م).٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٦الخلیج العربیة 

o جوانـب إنسـانیة واجتماعیـة  –في حیاة الملـك عبـد العزیـز  البرقیة
 م).٢٠١٢هـ/١٤٣٣،(الریاض، جامعة الملك سعود 

o  باإلضـــافة إلـــى رئاســـته لتحریـــر مجلتـــین علمیتـــین وأیضـــا رئاســـة
تحریــر مــداوالت الملتقــى العلمــي الســنوي لجمعیــة التــاریخ واآلثــار 

. ١٦بدول التعاون التي صدر منها حتى اآلن   مجلدًا

 جوائز والتكریم:ال 
o  نال عدًدا من الجوائز العلمیة والتقدیریة، وهدایا التكریم في داخل المملكة

 وخارجها.
  :األشراف على الرسائل العملیة ومناقشتها 

  ،أشرف وال یزال یشرف على عدد من رسائل الماجستیر والدكتوراه في قسمه
ما یزید على وفي قسم التاریخ بجامعة الملك سعود، واشترك في مناقشة 

عشرین رسالة من الرسائل في جامعته وفي غیرها من الجامعات السعودیة 
 بصفة ممتحن خارجي.

 


