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ملخصات األبحاث

املشاركون في اإلعداد للملتقى العلمي الثاني عشر جلمعية
التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية
جمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية:
أ .د احمد بن عمر الزيلعي األمني العام للجمعية
أ .فؤاد بن حسن العمر  ،كلية السياحة واآلثار  ،جامعة امللك سعود

الهيئة العامة للسياحة واآلثار:
اإلشراف العام األستاذ الدكتور /علي بن إبراهيم الغبان  ،نائب رئيس
الهيئة لآلثار واملتاحف
اللجنة التنظيمية من الهيئة العامة للسياحة واآلثار
رئيساً

د.سعيد بن دبيس العتيبي

عضواً ونائب للرئيس
عضواً

د .خالد بن محمد أسكوبي
أ.عبد العزيز بن فهد النفيسة

عضواً

أ .ياسر بن سليمان السليمان

عضواً

أ .يزيد بن محمد الباز    

عضواً

أ .صنيتان بن لفاء العتيبي

عضواً

أ .خالد أبو ذيب
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الزخ ��ارف امللون ��ة ف ��ي فخ ��ار دادان :املواس ��م الس ��بعة األول ��ى :دالالته ��ا
الزمنية
أ د .عبد العزيز بن سعود الغزي أ .فؤاد بن حسني العامر
بعض مالمح العمارة املدنية ومصطلحاتها في كتابات املس ��ند اجلنوبي
(دراسة في ضوء النقوش)
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دور الش ��عر العرب ��ي الق ��دمي ف ��ي حتديد مواضع ش ��رق اجلزي ��رة العربية
(ع َد ْولى مثا ًال).
األستاذ /عبد اخلالق عبد اجلليل اجلنبي
اآلثار اإليجابية ملعاناته صلى الله عليه وسلم من قومه
د .صالح أحمد الضويحي
تنمية املدينة في العصر النبوي الشريف
أ .د .عبد العزيز بن إبراهيم ال ُعمري
يهود وادي القرى حتى نهاية خالفة عمر بن اخلطاب ()
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العالقة التاريخية بني عمان وبالد املغرب في العصر اإلس�ل�امي «الدوافع
واملوانع»
أ .ناصر بن علي بن سالم الندابي
علماء وأعالم املخالف الس ��ليماني في القرن احلادي عش ��ر الهجري من
خالل مخطوطة فوائد االرحتال للحموي ( 1043ـ  1123هـ  000 /ـ 1711
م ) جمع ًا وتوثيق ًا ودراسة
د .محمد بن منصور حاوي
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أوالً:
التاريخ القدمي واآلثار

دملون وشرق اململكة العربية السعودية خالل األلف الثالث قبل امليالد
د .عبد الله بن عبد الرحمن العبد اجلبار
ملخص البحث
تتناول الدراسة تاريخ دملون وشرق اململكة العربية السعودية خالل
األلف الثالث قبل امليالد ،التي متثل أحدى أقدم فترات االستيطان التاريخية
في شرق اجلزيرة العربية ،حسب ما توثقه النصوص الكتابية التي دونها
س������كان بالد الرافدين ،أو الش������واهد األثرية التي عثر عليها في املنطقة.
وعلى الرغم من وجود العديد من الدراس������ات التاريخية واحلضارية التي
تناولت تاريخ منطقة اخلليج العربي بعامة واملنطقة الشرقية بخاصة ،إال
أن األخيرة لم حتظ بدراسة مستقلة تتناول الوجود الدملوني في املنطقة
خالل األلف الثال������ث قبل امليالد .واملالحظ أن الدراس������ات التي تناولت
دملون ركزت على الوجود الدملوني في البحرين ،متأثر ًة في ذلك بالكتابات
املسمارية املتأخرة واألساطير السومرية التي حتدثت عن دملون بوصفها
جزيرة في وس������ط البحر ،أو بس������بب العدد الضخم من املدافن الركامية
التي عث������ر عليها في البحرين .لكن هذه الكتابات أغفلت جانبا مهما من
النصوص السومرية واملكتشفات األثرية التي تشير إلى الوجود الدملوني
املبكر خارج جزيرة البحرين خالل فترة زمنية سبقت ظهور مملكة دملون
في البحرين ،وهو ما سوف تتناوله الدراسة.
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السيرة الذاتية
املعلومات الشخصية
االسم :د .عبد الله بن عبد الرحمن العبد اجلبار
اجلنسية :سعودي
املسمى الوظيفي :أستاذ التاريخ القدمي املشارك
مكان العمل :قسم التاريخ – كلية اآلداب – جامعة امللك سعود
البريد اإللكترونيaajabbar@ksu.edu.sa :
اإلنتاج العلمي ( :يشتمل على الكتب واألبحاث )
«طبيع������ة العالقات التجارية ب���ي��ن احلثيني وأوغاري������ت» مجلة كلية
اآلداب ،جامعة امللك سعود (حتت النشر).
«التطور التاريخي للمنطقة الش������رقية في عصر ما قبل اإلس���ل��ام»،
موس������وعة مناطق اململكة العربية الس������عودية ،الرياض :مكتبة امللك
عبد العزيز العامة 1431هـ.
ملخصات الرس������ائل اجلامعية بقسم التاريخ ،الرياض :جامعة امللك
سعود 1431هـ
«معبد روافة ،دراسة في العالقات الرومانية  -الثمودية خالل القرن
الثاني امليالدي» مجلة كلية الس������ياحة واآلثار ،جامعة امللك سعود ،م
2010/1431( 2-22م) .178-151
س������جل دورة الوثائق احمللية ،قس������م التاريخ ،جامع امللك سعود7-5
ربي������ع الثان������ي 1430ه������ـ .الرياض :جامع������ة امللك س������عود 1431هـ.
(باالشتراك)
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«التاريخ الهلينس������تي في الدراسات احلديثة» مؤمتر الشرق األدنى،
جامعة الزقازيق ،القاهرة 2010/3/11-8م.
ترجمة كتاب التاريخ الهلينس������تي في التاريخ العاملي ,تأليف ستانلي
م .بورس������تني ،الع������دد  ،30الرياض :اجلمعية التاريخية الس������عودية
1429هـ.
«اإلنترن������ت والتاريخ :التط������ور والتطبيق������ات» الدرعية س  2ع 7/6
(.)1420
«دراسة حتليلية لكتاب مرتفعات جزيرة العرب» ندوة الرحالت لشبه
اجلزيرة العربية ،عام 1421هـ.
«كتابات الرحال������ة الغربيني مصدراً لتاريخ اجلزيرة العربية القدمي»
الدارة 1422(37/1هـ).
«فيلبي وتاريخ جنوب غرب اململكة العربية السعودية القدمي» مجلة
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية1421(31 ،هـ).
Sociopolitical

Nabataeans.

the

of

Rise

-The

Developments in the 4th and 3rd Century Nabatea. PHD
Dissertation, Indiana University, Bloomington, 1995.

املشاركات واألنشطة:
رئيس قسم التاريخ 1431-1429هـ
وكيل عمادة شؤون املكتبات 1425-1421هـ
عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ جامعة اإلمام 1426-1404هـ
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املكانة الدينية لقرية بار بار خالل فترة حضارة دملون
د .عبد العزيز علي الصويلح
ملخص البحث:
يهدف البحث إلى التعرف من خالل ما أوضحته أعمال التنقيبات
األثرية التي متت في دول مجلس التعاون العربية على الرقعة اجلغرافية
التي ش������ملها مس������مى دملون ،ويرى الباح������ث بأن اإلمكاني������ات الطبيعية
للمنطقة التي شملها مسمى دملون ،ومن أهمها إطاللة املوقع على اخلليج
العربي باعتباره من أهم الط������رق التجارية البحرية في العصور القدمية
باإلضافة إلى احتوائ������ه على أهم مصادر الرزق واملتمثلة في وجود أنواع
مختلفة من األس������ماك واحملار احلاضن ألجود أنواع اللؤلؤ ،وأيضاً توفر
املياه العذبة التي س������اهمت في نش������اط زراعي مبكر .إن تلك اإلمكانيات
هيأت الظروف الستقرار بشري وقيام حضارة دملون ،والتي يرى الباحث
بأنها كانت على ش������كل حكومات مدن صغيرة ،نشأه خالل الفترة ما بني
األل������ف الثالث إلى األلف األول فبل امليالد ،على غرار املدن الس������ومرية.
وهذه املدن صرفت كل عنايتها ونشاطها االقتصادي في ممارسة التجارة
وركوب البحر واالس������تفادة من خيرات������ه ،وحتويله إلى حلقة وصل مبراكز
حضارية.ولقد لعبت مملكة البحرين خالل فترة حضارة دملون من خالل
موقعها اإلس������تراتيجي بالنس������بة للخليج العربي دوراً كبيراً في اتخاذها
محطة جتارية للس������فن القادمة من اجلنوب حي������ث مراكز حضارة وادي
الس������ند وحضارة مجان ومن الشمال حيث مراكز حضارة بالد الرافدين
وعيالم .فكانت تصل إليها مختلف البضائع من تلك املراكز وغدت مقراً
للكثي������ر من جتاره������ا الذين تركوا الكثير مما يش������ير إلى اتخاذهم مملكة
البحرين مركزاً إلدارة نشاطاتهم التجارية .وتبرز الكثي������ر من النصوص
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األدبية الدينية الطابع والتي اكتشفت في بالد الرافدين دوراً آخر لدملون
يتمث������ل في مكانتها الديني������ة .ومن أهم تلك النصوص أس������طورة «أنكس
وننخرس������اك» وأس������طورة جلجامش ،وهما تتحدثان ع������ن دملون بوصفها
اجلن������ة ،والتي مبوجبها اتخذت م������ن قبل مجمع اآللهة في بالد الرافدين
موطن������اً له������ا دون غيرها من البلدان ،والتي يتوق كل البش������ر للعيش فيما
ال تنعم به من حياة س������عيدة ،كما أن وصف دملون باألرض املقدسة وجنة
اخلل������د واحلياة األبدية جاء انعكاس������اً ملا يتوفر فيها م������ن خيرات دائمة
وغير منقطعة إضافة لألمن والس���ل��ام والش������باب الدائم لإلنسان وكافة
املخلوقات.وتب������رز اخلالصة في تس������اؤل يدور في األذه������ان وهو :ما هو
الس������بب في اختيار أرض دملون حتدي������داً لتكون موطناً ومقراً دائماً آللهة
ب���ل��اد الرافدين بدالً عن غيرها من البالدين؟ ويرى الباحث بأن الس������بب
يكمن في كون دملون هي املكان الرئيسي الذي كانت جتلب من الكثير من
احتياجات سكان بالد الرافدين والتي منها النحاس واألخشاب واألحجار
واللؤلؤ ،كما أن سكانها امتلكوا أساطيل كانت جتوب اخلليج العربي وبحر
العرب واحمليط الهادي ناقلة مختلف منتجاتهم إلى مراكز حضارية أخرى
ف������ي العالم القدمي .وعلى ضوء تلك األهمية جن������د كبار ملوك الرافدين
(األكاديني-البابليني-اآلش������وريني) يوصون خلفائهم بضرورة الس������يطرة
عل������ى دملون بعد مماته������م .كما البد لنا من رب������ط االختيار لدملون ليكون
املوطن املناس������ب ملجمع آلهة بالد الرافدي������ن في البحث عن مقر إقامتها
في األراضي التي شملها مسمى دملون والذي ميثل املركز الرئيسي وأهم
مكان مقدس فيها وهو مبثابة (الكعبة) بالنس������بة للمؤمنني بعقيدة اخللود
الدملونية واملتعبدين من مختلف املناطق التي تعاملت معها دملون ووصلت
إليها عقيدتهم (عقيدة اخللود) .من هذا املنطلق يرى الباحث بأن مجمع
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معابد بار بار حضي بتلك املكانة املقدسة وأتخذ (كعبة) للمؤمنني بعقيدة
اخللود الدملوني������ة من الدملونيني واملؤمنني بها م������ن مختلف املناطق التي
تعامل������ت معها دملون ووصل������ت إليها عقيدتهم .وذل������ك للتقرب من اآللهة
وكس������ب رضاهم وبركتهم ،فهو يقع على شاطئ مملكة البحرين الشمالي،
قبال������ة اخلليج العربي املؤدي إلى أرض بالد الرافدين ،ويبعد نحو س������تة
كيلومت������رات إلى الغرب من موقع قلعة البحرين األثري الذي يحتوي على
أهم معالم حضارة دملون .وس������وف يقوم الباح������ث بإيضاح ما مت معرفته
ح������ول املكانة الدينية لقرية بار بار خالل فت������رة حضارة دملون ،كم خالل
الدراس������ة املعمارية ملعبد بار بار وما مت اكتش������افه م������ن مواد أثرية تدعم
أطروحته.
السيرة الذاتية
املعلومات الشخصية
االسم :د .عبد العزيز علي إبراهيم صويلح
اجلنسية :بحريني
املسمى الوظيفي:
مكان العمل :إدارة اآلثار واملتاحف -مملكة البحرين
البريد اإللكتروني:
املؤهالت العلمية:
 بكالوريوس في اآلثار القدمية – جامعة امللك سعود
ماجستير في اآلثار القدمية – جامعة امللك سعود
 دكتوراه في اآلثار القدمية – جامعة امللك سعود
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اإلنتاج العلمي ( :يشتمل على الكتب واألبحاث )
 معالم مملكة البحرين التاريخية والسياحية
مملكة البحرين في األلف الثالث قبل امليالد
مجموعة قصصية مستوحاه من التراث الشعبي
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الزخارف امللونة في فخار دادان :املواسم السبعة األولى:
دالالتها الزمنية
أ .د .عبد العزيز بن سعود الغزي أ .فؤاد بن حسني العامر
ملخص البحث:
تعالج هذه الدراس������ة الدالالت الزمنية للعناص������ر الزخرفية على
فخار دادان الذي مت اكتش������افه خالل املواسم التنقيبية السبعة األولى في
املوقع .وتتضمن الدراسة وصفاً للعناصر الزخرفية وتشخيصاً لها ،ومن
ثم صنفت إلى مجموعات داخل كل مجموعة عدة أمناط للعنصر الرئيس
ووصف كل منط على ح������ده .مت إجراء مقارنات للعناصر التي يوجد لها
مش������ابهات في مواقع س������بق أن وأرخت بوسائل تأريخ علمية ومقارنة في
سبيل االستدالل على املدلوالت الزمنية لكل عنصر من أجل املساهم في
بناء التسلس������ل الطبقي في موقع دادان وأختتم البحث باستنتاج وضعت
فيه الدالالت الزمنية التي أمكن الوقوف عليها من خالل املقارنة .وزودت
������وم جلميع العناصر املدرجة في الدراسة ،بصور للموقع
الدراس������ة برس ٍ
واحلفري������ة ذات العالقة وخريطة توضح االنتش������ار املكاني للمواقع التي
متت املقارنة مع مادتها األثرية.
السيرة الذاتية للباحثان
االسم :أ .د عبد العزيز بن سعود الغزي
اجلنسية :سعودي
املسمى الوظيفي :أستاذ
مكان العمل :كلية السياحة واآلثار – جامعة امللك سعود
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البريد اإللكتروني:
املؤهالت العلمية:
 دكتوراه
اإلنتاج العلمي ( :يشتمل على الكتب واألبحاث )
له أكثر من أربعني بحثا علميا محكماً
املشاركات واألنشطة:
رئيس مجلس إدارة اجلمعية السعودية للدراسات األثرية
عضو املجلس العلمي بجامعة امللك سعود
رئيس قسم اآلثار
عضو في عدد من اجلان العلمية واإلدارية
االسم :فؤاد بن حسن حسني العامر
اجلنسية :سعودي
املسمى الوظيفي :مدير متحف اآلثار
مكان العمل :كلية السياحة واآلثار بجامعة امللك سعود بالرياض
البريد اإللكتروني:
املؤهل العلمي:
ماجستير :آداب تخصص آثار قدمية وكالسيكية 1417هـ
املشاركات واألنشطة:
املشاركة في حفرية الربذة  1406و1407هـ.
املشاركة في حفرية قرية الفاو مساعد املشرف ميداني ومصور من
املوسم الثالث عشر إلى املوسم الثامن والعشرين 1423-1408هـ.
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املش������اركة في حفرية اخلريبة ـ دادان ،من املوس������م األول إلى السابع
مساعد املشرف ميداني 1431-1425هـ.
عضو مشروع أبحاث قرية الفاو جلنة «الكتابات والنقوش» باملشاركة
م������ع أ.د.عب������د الرحمن الطيب األنصاري ود .س������الم ب������ن أحمد بن
طيران.
عضو جلنة دراسة فخار اخلريبة ـ دادان.
املش������اركة في إعداد تقارير حفرية اخلريبة ـ دادان من املوسم األول
إلى السابع.
املش������اركة في إعداد تقرير حفرية املابيات املوس������م األول 1425هـ،
املش������اركة في إعداد التقرير حلفرية املابيات املوسم الثالث 1427هـ
املوسم الرابع 1428هـ.
مس������جل علمي آلثار قرية الفاو من 1423 – 1415هـ .وس������جيل آثار
اخلريبة ـ دادان املوسم من 1431-1425هـ.
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بعض مالمح العمارة املدنية ومصطلحاتها في كتابات املسند اجلنوبي
(دراسة في ضوء النقوش)
د .سميرة سعيد القحطاني
ملخص البحث:
تهدف هذه الدراسة إلى استجالء بعض مالمح العمارة في جنوب
ش������به اجلزيرة العربية  ,والس������يما العمارة املدنية  ,من خالل ما توافر
لدينا من نقوش املسند اجلنوبي ,والتي ورد فيها عددا من املصطلحات
املعمارية املدنية  ,كما ورد فيها دالالت واضحة عن البناء ومواده ,وأسماء
املدن  ,والقصور ،والس������دود ،والقالع  ,واحلصون ,وغيرها من املنش������آت
املعمارية ( املدنية ,والدينية ,والعس������كرية )  .ومن املعروف أن القصور
ش������يدت في جنوب ش������به اجلزيرة العربية على نطاق واسع ,حتى عرفت
ببالد القصور ,ووردت عدة مصطلحات تش������ير إلى املسكن ,أو البيت ,أو
القصر في النقوش ,منها لفظة (ب ي ت ن ) والتي ارتبط ذكرها بذكر
ع������دد من القصور التي اش������تهرت بها املنطقة ،والتي من أش������هرها قصر
غمدان ,قصر س������لحني ,وقصر ريدان  ,والقصر امللكي في شبوة (قصر
شقر) ,والقصر امللكي (حرب) في مدينة متنع.
إضاف������ة إلى عم������ارة القصور واملنازل اش������تهرت املنطق������ة بعمارة
وهندسة القناطر والسدود ,وتنوعت فيها أعمال الري املختلفة  ,السيما
وأن الزراعة هي عمود احلياة االقتصادية فيها ,وذلك لتوفر املياه ,ووجود
األراضي الصاحلة للزراعة هناك ،ونتيجة لذلك اهتم سكان تلك املنطقة
بأعم������ال الري ،والتي كان������ت في بدايتها نظما تقليدي������ة ثم تطورت إلى
ما يعرف بأنظمة الري ( الس������دود) حلفظ مي������اه األمطار وتوزيعها وقت
احلاجة  ,ولعل من أش������هرها وأعظمها سد مأرب والذي يدل على عظمة
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الهندسة املعمارية القدمية في جنوب شبه اجلزيرة العربية ,ونال شهرة
واسعة بني اإلخباريني واملؤرخني على حد سواء .ووردت في نقوش املسند
اجلنوبي بعض األلفاظ الدالة على الس������دود ,وأعمال الري ,والس������قاية
,منها على س������بيل املثال ال احلصر م������ا جاء في نقش (( )Ir7م أ خ ذ هـ
م و ) وتعن������ي س������د ,ونق������ش) ( ) Ir76ك ر ف ) أي حوض ,وغيرها من
األلفاظ ,كما ذكرت النقوش سد مأرب وما تعرض له من تهدم وتصدع,
وسجلت لنا بالتفصيل اإلصالحات والترميمات التي تعرض لها السد
على يد ملوك سبأ والوالي احلبشي ( أبرهة ) على جنوب شبه اجلزيرة
العربية.
إضافة إلى ذلك اش������تهرت عددا من املدن في تلك املنطقة ,وظلت
آثارها وأطاللها باقية حتى اليوم وس������يتم االستشهاد ببعض منها للداللة
على عظمة العمارة اجلنوبية  ,مس������تعينني مبا جاء في كتابات املس������ند
اجلنوب������ي ,مع اإلفادة مبا ج������اء في الكتب التاريخي������ة واجلغرافية .ومن
املالح������ظ أن املدن القدمية جاءت في النقوش باس������م ( هجر) (هـ ج ر)
وكانت هذه اللفظة تس������بق اسم املدينة  ,على سبيل املثال نقش ()Ir69
على نحو (ع د ى  /هـ ج ر ن /ص ن ع و /و ر ح ب ت ن ) ,ونقش (عنان
 )16كالتالي ( هـ ج ر ن  /ن ج ر ن).
السيرة الذاتية
املعلومات الشخصية
االسم :د .سميرة بنت سعيد بن محمد القحطاني
اجلنسية :سعودية
املسمى الوظيفي :أستاذ مساعد
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مكان العمل :قس������م التاريخ -كلية اآلداب –جامعة األميرة نورة بنت عبد
الرحمن
البريد اإللكترونيalqahtani-s@windowslive,co :
املؤهالت العلمية:
 بكالوريوس عام 1416هـ
 ماجستير عام 1422هـ
 دكتوراه عام 1428هـ
املشاركات واألنشطة:
 املش������اركة في اللقاء العلمي الثاني للجمعية الس������عودية للدراس������ات
األثرية
 املشاركة في مؤمتر املرأة في احلضارات الشرقية بجامعة القاهرة
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املسوحات األثرية شمال شرق املدينة املنورة
د.خالد بن محمد أسكوبي
ملخص البحث:
يتركز العمل في تس������ليط الضوء على أهم اآلثار املكتشفة والتي
خلفها لنا س������كان املنطق������ة أو من عبرها من أرب������اب القوافل ،و ًيعد هذا
املوس������م امتداداً للمواس������م السابقة من املس������ـوحات األثرية ،وقد تركزت
أعمال هذا املـوسم ( 1428هـ ) ،في مسح اجلهة الشمالية الشرقية من
املدين������ة املنورة  ،و ًّ
مت ولله احلمد حصر وتس������جيل وتوثيق عدد 24موقعاً،
على مساحة تقدر بحوالي 60كي ً
ال.
كانت بداية املس������ح من وادي اخلضراء(األشيهيبات) باجتاه ساحة
مطار األمير محمد بن عبد العزيز من اجلهة الش������رقية  ،وأمتّد املس������ح
ليش������مل وادي اخلضراء ،وش������عيب األش������يهيبات ،وبداية وادي العوينة،
والعوينة  ،ووادي العريفي،وقصر وآبار العريفي ،وس������د السايبية ،ووادي
السايبية ،والسايبية ،وشعيب السطيح ،وآبار السطيح ،وأخيراً ّ
مت تغطية
مسح وادي ثعلة .كل ذلك كان من نتائج املسح والتسجيل والتوثيق ملجموعة
املواقع األثرية القائمة منذ أقدم العصور حتى عصرنا احلاضر.
وقد س������اعد مركز املدينة الديني واحلضاري والتجاري الهام بأن
يكون مكاناً آمناً للس������كنى ومحطة للقوافل القدمية قبيل اإلس���ل��ام وفي
الفترة اإلس���ل��امية املبكرة وما بعدها حيث كان تعبرها القوافل التجارية
واملسافرين وقوافل احلج.
وس������وف اس������تعرض في ورقتي هذه مناذج لبعض األعمال وفقاً
خلطة مرسومة لتكثيف أعمال املسح على املناطق احمليطة باملدينة املنورة
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من جميع اجلهات بهدف التحقق من :ـ
تتبع الطرق القدمية واملس������ارات اخلارجة م������ن املدينة املنورة ،أو
املتجهة إليها ،وتتبع مجاري األودية وفروعها والش������عاب واملس������ايل التي
اس������تفاد منها س������كان املدينة املنورة في العصور املاضية ،وشيدوا عليها
الس������دود وقنوات الري وحفروا اآلبار لتوفير مياه الشرب وسقي املزارع ،
باإلضافة إلى ذلك تتبع املنش������آت احلضارية واملباني السكنية في أماكن
املسح  .وهدف املسح هو رصد آثار الزراعة والسكنى والكتابات والرسوم
الصخرية على الواجهات الصخرية للجبال واملرتفعات احمليطة وتوثيقها
وتسجيلها .
وج������اءت النتائ������ج ولله احلمد مش������جعة ،حيث مَ َّ
ت الكش������ف عن
مواقع أثرية ملس������اكن ومنشآت مائية ومنها السدود واآلبار باإلضافة إلى
الكش������ف عن أعداد من الرس������وم الصخرية والنقوش والكتابات العربية
اإلسالمية.
السيرة الذاتية
املعلومات الشخصية
االسم :د/خالد بن محمد عباس أسكوبي
اجلنسية :سعودي
املسمى الوظيفي :أخصائي آثار وكتابات عربية قدمية
مكان العمل :الهيئة العامة للسياحة واآلثار
البريد اإللكترونيEskoubi@hotmail.com :
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املؤهالت العلمية:
بكالوريوس من جامعة امللك سعود في اآلثار القدمية
 ماجس������تير من جامعة امللك س������عود في اآلثار القدمي������ة والكتابات
العربية القدمية
دكتوراه من جامعة امللك سعود في الفلسفة في اآلثار
اإلنتاج العلمي ( :يشتمل على الكتب واألبحاث )
دراس������ة حتليلية مقارنة لنقوش من منطقة ( رم ) جنوب غرب تيماء
عام 1420هـ
دراسة حتليلية مقارنة لنقوش ثمودية من منطقة( رم )
نقش كتابي إسالمي غير مؤرخ كتب من اليسار إلى اليمني في موقع
( غيران احلمام
املدينة املنورة منبع احلضارات :املسوحات األثرية في املدينة املنورة
خالل األعوام 1431هـ
دراسة حتليلية لرس������وم صخرية ونقوش ثمودية من طريب مبنطقة
عسير
له عدد م������ن املؤلفات العلمية والبحوث املنش������ورة في حولية اآلثار
العربية السعودية (أطالل) ومجالت سعودية وعربية.
املشاركات واألنشطة:
ش������ارك ف������ي املؤمتر العاش������ر آلثار الع������رب املنعق������د باجلزائر عام
1982م.
ش������ارك كمراقب في الدورة احلادية والعشرين للجنة حماية التراث
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العامل������ي الثقاف������ي والطبيعي باليونس������كو واملنعق������دة مبدينة نابولي
بإيطاليا عام 1418هـ .
شارك في مؤمتر ذاكرة العالم املنعقد باملكسيك عام 1420هـ .
ش������ارك في مؤمتر اخلط������وط والنقوش والكتابات ف������ي العالم عبر
العصور املنعقد باإلسكندرية الذي تنظمه مكتبة اإلسكندرية صفر/
ع������ام 1424هـ ،وألقى محاضرة بعن������وان نابونيد وعالقته بتيماء من
واقع النقوش املكتشفة .
كما ش������ارك في محافل دولية وعربي������ة وداخلية جميعها تركزت في
األعمال األثرية والتاريخية.
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السيف عبر التاريخ
األستاذة /ليلى محمد احلدي
ملخص البحث:
عند احلديث عن السـالح بوجه عام وفـق املفهوم اإلسالمي يقترن
الس������ــالح بالقـوة واحلرب فالس���ل��اح ليس لالس������تعالء في األرض وليس
وسيلة للتسـلط على اآلخـرين أو التعدي عليهم وان هو عدة املؤمنني قال
تعالى {واعدو لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو
الله وعدوكم} ولعب السيف قدميا دورا هاما في حياة أهل اخلليج حيث
كان أداتهم املس������تخدمة في القت������ال والت كانت ومازالت يفخر العربي ملا
لها من أهمية ومعاني القوة والبطولة.
وتكمن اإلش������كالية أنه بالرغم من احلروب واألزمات التي متر بها
املنطـقة العربية والعاملية إال أن السالح األبيض بقى مرتفعا بسعره وقيمته
وظل ال ميــكن شـرائه واالحتفاظ به إال بترخيص ويحمل رقم صاحبه.
وحتاول الباحثة تسليط الضوء في ورقتها على أهمية الدور الذي
تـقوم به األس������لحـة التقليدية البيضاء م������ن منذ فترة دملون مرور بتايلوس
حتى الفتوحات اإلسالمية إلـى العصر احلديث في مملكة البحرين ومدى
الوعي بأهمية الس���ل��اح وتكمن أهمية أيضا ف������ي الدفاع عن النفس كما
استخدم في فنون ألعرضه باعتبارها رقصة حربية.
كما ستس������تعرض الباحثة الس���ل��اح األبيض عب������ر التاريخ وأهمية
وأنواعه كالس������ــيوف واخلناجر وطرق صناعتها وأش������ـهر صناعها بعدها
ستـتطرق الباحثة إلـى املـعتقد الشعبي في السالح األبيض ويعتبر السيف
جزء من املورث الشعبي ألهل البحرين وقد استخدم في عدد من الفنون
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مثل ألعرضه وورد ذكره في قصائد عديدة.
مدعمه ورقتها باألش������كال والصور منذ فت������رة دملون حتى العصر
احلديث
السيرة الذاتية
املعلومات الشخصية
االسم :ليلى محمد علي احلدي
اجلنسية :بحرينيه
املسمى الوظيفي :أمني متحف اآلثار
مكان العمل :متحف البحرين الوطني
البريد اإللكترونيlayla424@hotmail.com :
املؤهالت العلمية:
ماجس������تير آث������ار ومتاحف عنوان الرس������الة دور اإلع���ل��ام في اآلثار
واملتاحف /البحرين
بكالوريوس أعالم  /جامعة العني اإلمارات
تاريخ االنتخابات البرملانية شهادة  معتمده  /معهد البحرين للتنمية
السياسية
اإلنتاج العلمي ( :يشتمل على الكتب واألبحاث )
كتاب������ة بحث ملهرجان الت������راث ب������إدارة اآلثار حول البيئ������ة والتراث
2002م
بحث تاريخ القرية التراثية  2008م
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بح������ث الذهب بني حضارتي دملون والبحرين جلمعية التاريخ واآلثار
لدول مجلس التعاون 2010
بحث تاريخ األسلحة التقليديه2011
املشاركات واألنشطة:
مش������اركة في دوره اجلم������ع امليداني جلمعة التاري������خ واآلثار مبملكة
البحرين
مشاركة في دوره حول مكنز التراث متحف البحرين الوطني
مشاركه في نشاط املرأة والتاريخ السياسي
مشاركة في نشاط اليوبيل الذهبي لقلعة البحرين األثرية
مشاركة في ورشة إدارة املواقع األثرية
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دور الشعر العربي القدمي في حتديد مواضع شرق اجلزيرة العربية
(ع َد ْولى مثا ًال).
األستاذ /عبد اخلالق عبد اجلليل اجلنبي
ملخص البحث:
يس������تعرض البح������ث كيفية توصل كاتبه إل������ى حتديد موضع قرية
قدمية مندثرة في الس������احل الش������رقي للمملكة العربية السعودية كان لها
شهرة بصناعة السفن التي نسبت إليها ،وهي السفن العدولية التي أكثر
ش������عراء ما قبل اإلس���ل��ام من ذكرها وتش������بيه قافلة احلبيبة وهي تسير
في الب ّر بهذه الس������فن وهي تسير في البحر ،ويتناول البحث باخلصوص
حري التميمي التي كان لها
القصيدة احلائية للش������اعر العربي نهشل بن
ّ
الدور األكبر في حتديد موضع هذه القرية الساحلية.
ويسلط البحث الضوء على بعض االكتشافات األثرية في املوضع
قي������د البحث ،وربطه بالنتيجة التاريخية الت������ي توصل إليها الباحث؛ كما
س������يحتوي البحث عل������ى بعض اخلرائ������ط والصور امللتقط������ة من األرض
والفضاء ملوضع هذه القرية مع صور إيضاحية تبني كيفية تشبيه الشاعر
لقافلة احلبيبة بالسفن التي كانت تخرج من هذه القرية.
السيرة الذاتية
االسم :عبد اخلالق بن عبد اجلليل اجلنبي
الدولة :اململكة العربية السعودية.
املي���ل��اد واملنش������أ :ولد عام 1384ه������ـ في القطيف ش������رق اململكة العربية
السعودية.
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املركز العلمي :باحث في التاريخ واآلثار واألدب.
العمل :موظف بوزارة الصحة
مؤلفات مطبوعة:
1.1حتقيق شرح ديوان ابن املق َّرب ال ُعيوني في ثالثة مجلدات.
2.2هجر وقصباتها الثالث املشقر والصفا والشبعان ونهرها محلم.
3.3جنايات مؤسس������ة جائزة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري
على ديوان ابن املق َّرب.
4.4قبر اآلجام.
5.5ج ّره :مدينة التجارة العاملية القدمية.
كتابات صحفية:
كتب في العديد من املجالت والصحف ،ومنها:
1.1مجلة الوثيقة البحرينية.
2.2جريدة اجلزيرة السعودية.
3.3جريدة الوطن السعودية.
4.4جريدة الرياض السعودية.
5.5جريدة اليوم السعودية.
املناصب العلمية
1.1عضو جمعية التاريخ واآلثار السعودية.
2.2عضو جمعية التاريخ واآلثار لدول مجلس التعاون اخلليجية.
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للمراسلة واالتصال
العنوان البريدي :القطيف  31911ص .ب .324 :جوال0605858898 :
البريد اإللكترونيabdulkhaleq12@yahoo.com :
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ثانيًا:
التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية

اآلثار اإليجابية ملعاناته صلى الله عليه وسلم من قومه
د .صالح أحمد الضويحي
ملخص البحث:
يعن������ى هذا البحث ببيان أن املعاناة واألذى الذي حلق بالنبي صلى
الله عليه وسلم من قومه سواء أن كان ذلك في مكة أو في املدينة ملن تكن
آثارها س������لبية فقط بل أنها حققت جانباً رمبا يغفل عنه البعض وهو ما
سنجليه في هذا البحث ونبدأ ذلك ببيان أصول ذلك في تعاليم اإلسالم
حيث دعت نصوص كثيرة إلى الصبر والتحمل في ظل ما يواجه اإلنسان
في هذه احلياة وأن الله يعوضه عن ذلك أما في الدنيا أو في اآلخرة.
كما أن النصوص القرآنية في بيانها جاءت مؤكدة اإليجابية للنبي
صلى الله عليه وس������لم من خالل عرضها لبع������ض األحداث التي واجهها
صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فيقول تعالى عن أمر عظيم حل برسول
الله عليه وسلم «إن الذين جاؤا باإلفك عصبة منكم ال حتسبوه شراً لكم
بل هو خي ٌر لكم».
ومن هنا جاءت القراءة ألحداث الس������يرة النبوية فتبني أن املواقف
التي عاني فيها صلى الله عليه وس������لم حملت له أثراً إيجابياً على نفس������ه
ودعوته.
فمن ذلك في العهد املكي ملا س������عت قريش إلى وصفه بالس������احر
حتى ينفر منه الناس كان ذلك حافزاً للعرب الذين عرفوه في أس������واقهم
أن يبتغوا غيرهم فأتي الناس من خارج مكة يس������ألون عنه ثم يستجيبون
لدعوت������ه ،وفي املدينة كانت قصة األفك خيراً على النبي صلى الله عليه
وس������لم وآل بيته لتفضح املنافقني وتؤكد طه������ارة البيت النبوي ،وصاحب
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ذلك توجهات ذلك وتش������ريعات اس������تفاد منها املجتمع املدني واملسلمون
قاطبة ،وهكذا كانت غالب األحداث التي أحلقت األذى بالنبي صلى الله
عليه وس������لم حتمل في طياتها أثاراً إيجابياً متت دراس������تها وحتليلها في
هذا البحث.
السيرة الذاتية
املعلومات الشخصية
االسـم :د .صالح احمد الضويجي
اجلنسية :ســعودي
املسمى الوظيفي :عضو هيئة التدريس بجامعة امللك سعود
املؤهالت العلمية
•دكتوراه ( جامعة امللك سعود ) 1424هـ.
اإلنتاج العلمـي
•استشراف املستقبل في السيرة النبوية
•موقف النبي صلى الله عليه وسلم من املنافقني
•األذية لنبي صلى الله عليه وسلم
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تنمية املدينة في العصر النبوي الشريف
أ .د .عبد العزيز بن إبراهيم ال ُعمري
ملخص البحث
حني وصل الرس������ول صلى الله عليه وسلم إلى املدينة املنورة عمل
على تنميتها و تنظيمها ،وأن يعم الس���ل��ام بني أهلها  .بنى  مس������جده
النبوي بعد أن اش������ترى أرضه شراء ش������رعياً ،وأوقفه على األمة إلى يوم
القيام������ة ،كما بنى ل������ه حجرات بس������يطة حول املس������جد فأصبحت تلك
البقع������ة مركز املدينة وثقلها ومصدر القرار فيها ،وس������عى إلقامة مجتمع
مدني يس������وده الش������رع والعدل و النظام ،مراعياً كافة الفئات الس������كانية
من مس������لمني عرب و يهود ،فعقد ما عرف مبعاهدة املدينة ،وهي تش������به
االتفاق على املش������اركة في املوطن واملدينة وحف������ظ حقوق اجلميع فيها،
والتعاون لدفع األعداء و املعتدين عنها ،واخلضوع املشترك لنظام يضمن
العدل واملساواة للجميع يسيره رسول الله  بشرع الله.
إن هذه األس������س النظامية القانونية الش������رعية هي املعروفة في
النظ������م املدنية ا لتي حتفظ احلق������وق باالتفاق على نظام للجميع ،ووجود
اجلهة املس������ئولة ملتابعت������ه وتنفيذه والتعاون في الدفاع املش������ترك وتأمني
اجلميع ،وكانت املواخاة خاصة بني املسلمني من املهاجرين و األنصار.
كما سعى الرسول  لتنمية املدينة في شتى املجاالت.
غير اس������مها من يثرب إلى املدينة ،مبا في االسم من معنى املدنية
واحلض������ارة والنظام ،وغرس محبتها في قلوب املس������لمني ودعا لها ،
وجعل لها حدوداً وحرمها وحماها.
وسعى لفرض األمن فيها ،األمن على األرواح واملمتلكات واألعراض،
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حيث عرفت احلدود والعقوبات وكان  مرجعا في ذلك.
كما سعى لتنمية الوعي ونشر العلم بني الناس ،وأساسه القرآن و
السنة ،وسعى لنشر العلم عامة مبا في ذلك الكتابة ،كما عمل على إشاعة
النظاف������ة في األبدان وطيب الرائحة وحس������ن املنظر والس������لوك الصحي
الس������ليم ،وعمل على تنمية الس������كان وتنظيمهم وتشجيع الزواج والتناسل
بينهم ،ورفع روحهم املعنوية وإش������عارهم بالعزة وحتس���ي��ن أسمائهم ،كما
ش������جع اإلنتاج واالقتصاد الزراع������ي و الصناعي واحليواني واس������تغالل
املوارد لصالح اإلنسان في التعدين وغيره ،وسعى ألن يكون لكل فرد دور
إيجابي في املجتمع.
كم������ا منى قي������م التراحم والتالح������م ببر الوالدي������ن وصلة األرحام
واآلداب العامة وحسن املنطق ،وحسن اخللق مع اجلميع ،مما ساعد في
إيجاد مجتمع إنس������اني رحيم يعرف كل عضو من أعضائه حق الله وحق
العباد ،وبذلك س������اعد في البناء واإلصالح االجتماعي ،والتنمية الشاملة
للمدينة املنورة ومجتمعها.
و صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد.
السيرة الذاتية
املعلومات الشخصية
االسم :أ .د عبد العزيز بن إبراهيم العمري
اجلنسية :سعودي
املؤهالت العلمية:
دكتوراه تاريخ وحضارة إس���ل��امية من جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية
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اإلنتاج العلمي ( :يشتمل على الكتب واألبحاث )
له ما يزيد على خمسة وثالثني بح ًثا منشوراً ومنها
الفتوح اإلسالمية عبر العصور.
الوالية على البلدان في عصر اخللفاء الراشدين.
احلرف والصناعات في احلجاز في عصر الرسول.
كتاب املغازي البن أبي شيبة
 أبو بكر بن أبي شيبة وآثاره التاريخية
املشاركات واألنشطة:
 عضو في عدد من اجلمعيات العلمية
رئيس مجلس إدارة شركة احملفظة للوساطة واخلدمات املالية
شارك في العديد من املؤمترات والندوات العاملية

36

يهود وادي القرى
حتى نهاية خالفة عمر بن اخلطاب ()
األستاذ /حمد بن منصور البلوي
ملخص البحث:
يه������دف ه������ذا البحث إلى إلقاء الضوء على « يه������ود وادي القرى « (وادي
الع���ل��ا حالياً ) كمحاولة جادة لتقدمي فكرة عامة حول حياة هؤالء اليهود،
بجوانبها املختلفة :االجتماعية االقتصادية ،والثقافية ،وكذلك السياسية،
والديني������ة ،حي������ث يتناول هذا البح������ث تاريخ الوجود اليه������ودي في وادي
القرى ،والتع������رف عليهم ،وعلى خصائصهم االجتماعية ،كما يتطرق إلى
عالقاته������م باجلماع������ات اليهودية في منطقة احلج������از وما جاورها مثل:
يهود يثرب ،وخيب������ر ،وفدك ،وتيماء وغيرها .كم������ا يتطرق البحث أيضاً
إلى عالقاتهم مع القبائل العربية في املنطقة ،وحتالفهم معها ،واألسباب
التي دفعت إلى مثل هذه التحالفات .ثم نستعرض أنشطتهم االقتصادية
املتمثلة بالزراعة ،والتج������ارة باإلضافة إلى الصناعة واحلرف التي كانوا
يزاولونها.
كم������ا يتطرق البحث إلى موقفهم من اإلس���ل��ام وقيام الدولة اإلس���ل��امية
ف������ي املدني������ة ،وما تعرض له يه������ود املدينة من إجالء ،ث������م دخولهم حتت
س������يادتها ،بعد أن غزاهم الرسول() في السنة 7هـ629/م ،وعالقتهم
مع الرسول() بعد ذلك.
وأخيراً يناقش البحث مس������ألة إجالئهم من وادي القرى ،مع يهود خيبر،
وفدك س������نة 20هـ640/م في خالفة عمر بن اخلطاب () ،وتضارب
الروايات في هذا اجلانب ،وأسباب هذا التضارب والتناقض.
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السيرة الذاتية
املعلومات الشخصية
االسـم :حمد بن منصور بن عبيد البلـوي
اجلنسية :ســعودي
املسمى الوظيفي :معــلم
كما عملت محاضر متعاون بجامعة امللك س������عود -كلية املجتمع بالقريات
التابعة جلامعة اجلوف حالياً.
م������كان العم������ل :وزارة التربي������ة والتعليم ،منطقة اجل������وف  -إدارة التربية
والتعليم مبحافظة القريات.
البريد اإللكترونيhamad-699@hotmail.com :
املؤهالت العلمية
•حاصل على بكالوريوس تاريخ ( جامعة امللك سعود ) 1422هـ.
•حاصل على الدبلوم التأهيلي للجامعيني في تدريس اللغة اإلجنليزية
للمرحلة االبتدائية ،عامني دراسيني ( كلية إعداد املعلمني بالرياض
1425هـ).
•حاص������ل على درجة املاجس������تير ف������ي التاريخ اإلس���ل��امي (اجلامعة
األردنية ،ع ّمان 2009م).
•حاص������ل على دبل������وم إدارة املوارد البش������رية ،ثالثة أش������هر( ،مركز
الدراسات واالستشارات باجلامعة األردنية 2009م).
•حاصل على دبلوم أساس������يات احلاس������ب اآللي سنة ( املعهد العلمي
للتنمية والتطوير بالقريات 1426هـ).
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اإلنتاج العلمـي
•تاريخ وادي القرى في صدر اإلس���ل��ام ،رس������الة ماجستير ،اجلامعة
األردنية ،عمـّان2009 ،م (جاهزة للنشر).
•هناك عدة مش������اريع بحثية أعمل عليها اآلن وسوف تنشر قريباً إن
ش������اء الله ،باإلضافة إلى االهتمام باألف���ل��ام الوثائقية ذات الطابع
التاريخ������ي واحلضاري املتعلق������ة باجلزيرة العربية وإع������داد مادتها
العلمية.
املشاركات واألنشطـة
•حضور ومشاركة في بعض املؤمترات وورش العمل.
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العالقة التاريخية بني عمان وبالد املغرب في العصر اإلسالمي
« الدوافع واملوانع»
أ .ناصر بن علي بن سالم الندابي
ملخص البحث:
ترج������ع عالقة عمان بب���ل��اد املغرب إلى الق������رون الهجرية األولى،
وتكم������ن بداية هذه العالقة في تلك القبائل األزدية واملهرية العمانية التي
ش������اركت مع عمرو بن العاص في فتح مصر ،والتي اس������توطنت األراضي
املصرية بعد الفتح ،وأس������همت هذه القبائل في فتح بالد املغرب ،وزادت
ودعمها الوالة العمانيون من بني املهلب بن أبي صفرة ،الذين
هذه العالقة ّ
مسكوا زمام األمور في بالد املغرب لفترة طويلة ،والة لبني العباس.
وظهرت هذه العالقة وأصبحت رسمية على مستوى دول إبان قيام
الدولة الرستمية في املغرب األدنى ،يقابلها قيام اإلمامة في عمان.
وكما أن هذه األسباب اآلنفة الذكر وغيرها كانت دافعا للتواصل،
ف������إن هن������اك عوائق وموانع أضعف������ت وقللت من ه������ذا التواصلـ يأتي في
مقدمته������ا البعد اجلغرافي بني املنطقتني  ،إضافة إلى العالقة املضطربة
بني عمان واخلالفة اإلس���ل��امية ( األموية والعباسية) التي أشغلت عمان
عن التطلع إلى اخلارج لتكوين عالقات مع الدول احلليفة األخرى.
وعلى الرغ������م من تعدد املوانع التي كانت تعي������ق هذا التواصل إال
أنه اس������تمر طوال العصر اإلسالمي وامتدت جذوره إلى العصر احلديث
ثم املعاصر ،هذه بعض الدوافع واملوانع التي أس������همت في بعض الفترات
في ذلك������م التواصل بني عمان وبالد املغرب ،وأضعفته في فترات أخرى،
وتفصيلها سيكون بني دفتي البحث بإذنه تعالى.
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السيرة الذاتية
املعلومات الشخصية
االسم :ناصر بن علي بن سالم الندابي
اجلنسية :عماني
املسمى الوظيفي :عضو مناهج تاريخ
مكان العمل :وزارة التربية والتعليم
البريد اإللكترونيabudomam123@yahoo.com :
املؤهالت العلمية:
طالب دكتوراه باململكة املغربية في تخصص «التاريخ اإلسالمي»
ماجستير آداب تاريخ ،جامعة السلطان قابوس (2007م)
بكالوريوس تربية تاريخ  ،جامعة السلطان قابوس (2001م)
اإلنتاج العلمي( :يشتمل على الكتب واألبحاث)
 «معرك������ة الروضة من خ���ل��ال قصائد ابن دريد» بحث منش������ور من
ضمن أعمال مؤمتر ابن دريد املنعقد بجامعة آل البيت في اململكة
األردنية الهاشمية في الفترة من 2009/5/14-12م .
«اإلمام������ة اإلباضية في اليمن وامتداد نفوذه������ا إلى احلجاز» بحث
منش������ور ضمن أعم������ال الندوة الدولية للتب������ادل احلضاري العماني
اليمن������ي في الفت������رة م������ن 2010 / 2 / 8 – 7م املنعقدة في جامعة
السلطان قابوس.
 املشاركة في إعداد س������بعة مداخل تاريخية في املوسوعة العمانية
التي تشرف عليها وزارة التراث والثقافة  ،بسلطنة عمان
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املشاركات واألنشطة:
مشغل لتدريب املعلمني على مستوى محافظة مسقط في مادة منهج
البحث في الفترة 2007م
املشاركة في عدد من الندوات واملؤمترات العلمية
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علماء وأعالم املخالف السليماني في القرن احلادي عشر الهجري من
خالل مخطوطة فوائد االرحتال للحموي ( 1043ـ  1123هـ  000 /ـ  1711م)
جمع ًا وتوثيق ًا ودراسة
د .محمد بن منصور حاوي
ملخص البحث
تعد كتب التراجم من أهم مصادر املعرفة بش������كل عام ,وعلى وجه
ني اليُس������تغنى عنها في االس������تمداد
اخلصوص للبنية التاريخية وهي مع ُ
من مادتها ومحتوياتها الث ّرة في الدراس������ات التاريخية املتعلقة باجلوانب
احلضارية واالجتماعية ناهيك عن أهميتها في رصد النشاط العلمي في
ك ّل عص������ر ومصر,إلى غير ذلك من الفوائد العديدة ا ّلتي ليس هذا مح ّل
بيانها ولذلك كان التأليف في هذا اجلانب من املعرفة مقصد الكثير من
علماء األ ّمة اإلسالمية عبر امتدادها التاريخي ,وكانت من أوليات اهتمام
العلماء املؤلفني على اختالف اختصاصاتهم ومذاهبهم وعصورهم,وأصبح
هذا النّوع من التأليف من س������مات احلضارة اإلس���ل��امية,وميزاتها ا ّلتي
امتازت بها وجعلتها في مركز الصدارة من احلضارة اإلنس������انية ,ولذلك
ال يكاد يخلو قرن من قرون التاريخ اإلسالمي من وجود عدد من املهتمني
بتتبع تراجم علمائه وأعالمه سواء ما كان منها يتناول فئة من الفئات أو
ما كان شام ً
ال جلميع املنتمني إلى هذا القرن ممن يجمعهم بطبيعة احلال
مظلّة اإلس���ل��ام بصرف النظر عن مذاهبهم وانتماءاتهم وطبقاتهم 0ومن
هذه املؤلفات الشاملة كتاب فوائد االرحتال ونتائج السفر في أخبار أهل
القرن احلادي عشر..للعالمة مصطفى بن فتح الله احلموي (,ت 1123هـ
=  000ـ  1711م ) ,وقد رصد في كتابه ا ّلذي ما يزال -على حد علمي-
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مخطوطاّ تراجم املئات من العلماء واألعالم في اجلزيرة العربية والشام
ومصر وبعض علماء الش������رق والغرب اإلسالمي  ,وغيرهم 0وأن كان مما
مت ّيز به جمعه للكثير من تراجم علماء اليمن واملخالف السليماني ومكة,
وبعض هذه التراجم لم ترد أال عنده  ,وقد استفاد منه احملبي كثيراً في
كتابه خالصة األثر  ,واطلع على مس������ودات كت������اب احلموي  ,ونقل عنها
أن احلموي قد ترجم لعدد من علماء
مع اإلشارة أحياناً إليه..ونظراً إلى ّ
املخالف الس������ليماني وتهامة في القرن العاشر الهجري ,ممن عاصرهم
وقابلهم وأخذ عنهم ش������فاهاً أو مراسلة من بعض معاصريهم 0بعضها لم
ترد إ ّال عنده  ,وبعضاً أورد عنهم تفصيالت لم ترد عند غيره ,ولكونه ًيع ّد
مص������دراًَ أولياً ومهماً لرصد احلي������اة العلمية في هذه البقعة من اجلزيرة
العربية بني مكة واليمن 0فقد قمت بجمع ك ّل من ذكرهم احلموي وترجم
لهم في كتابه ,وتوثيقها  -قدر اإلمكان والطاقة  ,-مقدماً لذلك بدراسة
موج������زة عن املؤل������ف وكتابه,ورص������داً موجزا كذلك للحالتني السياس������ية
والعلمية للمخالف وتهامة خالل القرن احلادي عشر الهجري
السيرة الذاتية
املعلومات الشخصية
االسم :د .محمد بن منصور آل حاوي
اجلنسية :سعودي
املسمى الوظيفي :أستاذ مشارك بقسم التاريخ في كلية العلوم اإلنسانية
مكان العمل :جامعة امللك خالد
البريد اإللكترونيesawi2005@gmail.com :
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املؤهالت العلمية:
ماجستير في التاريخ اإلسالمي
دكتوراه في التاريخ اإلسالمي
اإلنتاج العلمي ( :يشتمل على الكتب واألبحاث ومنها):
مالم������ح احلي������اة العلمية في املخالف الس������ليماني خ���ل��ال العصور
اإلسالمية الوسيطة( ق-4ق9هـ)
الفقيه العالمة محمد بن علي بن عمر الضمدي (تـ990هـ) -دراسة
تاريخية-
قلعة الثريا ودرب جازان العليا في ضوء املصادر التاريخية
 األوض������اع األمني������ة حلرك������ة حج������اج اليم������ن ف������ي عص������ر الدولة
الرسولية0
دور حجاج اليمن في النش������اط االقتص������ادي مبكة في عصر الدولة
الرسولية
األعمال اخليرية لسالطني الدولة الرسولية في مكة املكرمة
موقف النبي  من األسرى في ضوء روايات السيرة النبوية0
املشاركات واألنشطة:
رئي������س قس������م العل������وم االجتماعي������ة بكلية اللغ������ة العربي������ة والعلوم
اإلدارية(1430-1429هـ)
رئيس قسم التاريخ بكلية العلوم اإلنسانية1431-1430(-هـ)
عضو في عدد من اللجان اإلدارية والعلمية
إلقاء عدد من احملاضرات واملشاركة في عدد من الندوات العلمية
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مصاحف عثمانية من مكتبة جامعة قار يونس في ليبيا
أ  .د /حسن بن محمد نور عبد النور
ملخص البحث
تناولت هذه الدراسة أربعة مصاحف عثمانية  ،ترجع إلى القرنني
13-12ه������ـ 19-18 /م  ،محفوظة باملكتبة املركزية بجامعة قار يونس في
مدينة بنغازي الليبية  ،ووقع االختيار على هذه املصاحف من بني نظائرها
الكثي������رة باملكتبة املذكورة ملعايير عدة  ،فكونها تامة وكاملة  ،وحالتها من
احلفظ تسمح بدراس������تها  ،وهي في معظمها مجلدة ومزخرفة ومذهبة
 ،وحتمل تواريخ نس������خها وأس������ماء نس������اخها  ،وأماكن نسخها  ،وجميعها
كتب������ت بخط النس������خ في أكمل ص������ورة  ،وقد متت دراس������تها من الناحية
األثري������ة الفنية  ،وفق ترتيب تاريخي  ،واس������تخلصت الدراس������ة س������مات
املصاح������ف وخصائصها  ،بعد وصفها وحتليلها  ،ثم زودت بأحد عش������ر
شك ً
ال توضيحياً تسبق تسع عشرة لوحة ملونة.
السيرة الذاتية
املعلومات الشخصية
االسم :أ .د /حسن بن محمد نور عبد النور		
اجلنسية :مصري
املس������مى الوظيفي :مستش������ار علمي بالهيئة العامة للسياحة واآلثار،
أستاذ بكلية اآلداب – جامعة سوهاج
مكان العمل :الهيئة العامة للسياحة واآلثار
البريد اإللكترونيhassannour1969@hotmail.com :
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املؤهالت العلمية:
ليسانس اآلثار اإلسالمية – كلية اآلثار – جامعة القاهرة
دبلوم الدراسات اإلسالمية – معهد الدراسات اإلسالمية
ماجستير اآلثار اإلسالمية – كلية اآلثار – جامعة القاهرة
دكتوراه اآلثار اإلسالمية – كلية اآلثار – جامعة القاهرة
اإلنتاج العلمي ( :يشتمل على الكتب واألبحاث )
نش������ر ثالثة كتب ،وأكثر من أربعني بحثا في الس������نوات العشرين
املاضية.
املشاركات واألنشطة:
أشرف علي سبع رسائل للماجس������تير والدكتوراه بجامعات سوهاج
مبصر وعمر املختار وقار يونس في ليبيا.
ناقش عدة رسائل للماجستير بجامعات طنطا وجنوب الوادي مبصر
وعمر املختار وقار يونس في ليبيا.
حضر سبعة مؤمترات دولية ومحلية وألقي فيها سبعة أبحاث.
درس وملدة عش������رين عاما متصلة جميع مقررات اآلثار اإلس���ل��امية
ملرحلتي الليسانس والدراسات العليا بجامعات سوهاج وعمر املختار
وقار يونس.
حصل علي ست دورات تدريبية في مجال اإلدارة اجلامعية والعرض الفعال
والساعات املعتمدة واملاليات واألمور القانونية اجلامعية وغيرها.
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النشاط التجاري مليناء ينبع البحر في ضوء دفاتر مالية واردات ()mlwrd
دفتر جمرك ينبع البحر لشهر ربيع اآلخر 1278هـ1861/هـ
د .محمد موسى القريني
ملخص البحث
لعب������ت املواني والبنادر على الس������واحل البحر األحمر الدور البارز
في إس������تراتيجية حركة املالحة والتجارة الدولية عبر األزمنة التاريخية،
وخدم������ت بذلك العديد من الدول واإلمبراطوريات ،فأدرت أرباحاً طائلة
لها من خالل ما يدفع من رسم وضرائب على حركة الصادر منها والوارد
إليها ،وخلفت من تلك الدول قوى ال يستهان بها في املنظومة العاملية.
وم������ن بني تل������ك املواني الت������ي كان لها من األهمية اإلس������تراتيجية
والتجارية خالل القرن الثالث عش������ر الهجري /التاس������ع عشر امليالدي،
ميناء ينبع البحر ،الذي يعتبر ميناء الثاني من حيث األهمية في احلجاز
بعد ميناء جده لكونه أقرب املوانئ للمدينة املنورة.
ولق������د حظي ه������ذا امليناء بعناي������ة وأهمية فائقة م������ن قبل الدولة
العثمانية عبر عن ذلك املرس���ل��ات والتقارير لرموز السلطة العثمانية في
احلجاز ،والتي تزخر األرشيفات العثمانية في اجلمهورية التركية باملئات
منها ،إضافة إل������ى العديد من الدفاتر املالية ( )MLWRDالتي حتمل في
طياتها أهمية خاصة عن احلركة التجارية في تلك املوانئ.
ووقع في أيدينا العديد من تلك الدفاتر وبخاصة دفاتر اجلمارك
حصلنا عليها من األرشيف العثماني في استانبول.
وس������تقوم هذه الدراسة املقتضية بإلقاء الضوء على واحد من تلك
الدفاتر كأمنوذج «دفتر جمرك ينبع البحر لشهر ربيع األخر عام 1278هـ»
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هادف������ة من ذلك أبراز األهمية للنش������اط التجاري مليناء ينبع البحر خالل
الفترة املشار إليها بعالية.
السيرة الذاتية
املعلومات الشخصية
االسـم :د .محمد بن موسى القريني
اجلنسية :ســعودي
املسمى الوظيفي:
املؤهالت العلمية
•دكتوراه ( جامعة امللك سعود ) 1424هـ.
اإلنتاج العلمـي
•اإلدارة العثمانية في متصرفية سواحل اإلحساء وجند في الوثائق
العثمانية ( باالشتراك مع د .زكريا كو رشون
•إصالح العراق في ضوء تقرير الوالي عبد الرحمن باشا
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زيارة بلغريف لإلمام فيصل بن تركي
مندوب ًا من اإلمبراطور الفرنسي نابليون الثالث
د /عزة بنت عبد الرحيم بن شاهني
ملخص البحث:
الرحال������ة اإلجنليزي وليم بلجري������ف  William Palgraveيعد من
الرحالة الذين كثر اجلدل حولهم ..هل قام برحلته أم ال إلى مناطق جند
حائ������ل واإلحس������اء؟ وقد راجعت مؤلفه فوجدته وب������كل حق قد زار هذه
املنطق������ة وإن كان هناك بعض املالحظات عليه م������ن ناحية األماكن التي
زارها فليس������ت بذات أهمي������ة  ،وحديثه عن الوهابي������ة واملجتمع النجدي
يؤك������د حقيقة مجيئه  ،وأعتقد أن فلبي املش������هور لم يتحدث عن املجتمع
النجدي كما حتدث عنه بلجريف .كانت رحلته في حدود عام( 3- 12 80
 186م) وله كتاب مؤلف عن هذه الرحلة حتت اس������مA Years Journey :
« Through Central and Eastern Arabiaرحل������ة في وس������ط وش������رق
اجلزيرة العربية».
وستركز الدراسة على النقاط التالية:
•التعريف بالرحالة ( بلغريف) ومبؤلف������ه عن رحلته للجزيرة العربية
بلغري������ف إجنليزي وهو أول أجنب������ي زار اجلزيرة العربية من أدناها
إل������ى أقصاها وآثار اهتماماً في بريطاني������ا العظمى ،حني قام أميل
جونفو بنشر كتابه.
• كما تتطرق الدراسة إلى معرفة ماذا يريد نابليون الثالث من اإلمام
فيصل؟
حيث أن الفرنس������يون كان������وا مصممني على تقوية أس������اطيلهم البحرية
والتجارية وبس������ط نفوذهم على اخلليج الفارس������ي أو على جزء منه
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وضرب االحتكار البريطاني للنفوذ في اخلليج.
•وصف موجز لرحلة بلغريف ملدن اجلزيرة العربية  .ثم عرض مفصل
لوصف الرياض ومقابلته لإلمام فيصل.
•وصف بلغريف لإلمام فيصل ورأيه فيه.
•وص������ف املصادر األخرى له������ذه الرحلة فعلى س������بيل املثال حتدث
األمير ش������كيب أرس���ل��ان في كتاب ( حاضر العالم اإلسالمي) عن
زيارة بلغري������ف لفيصل عام 1862م ،فقال إن بلغريف ومعه رفيق له
رجل دين دعا فيص ً
ال لتأسيس عالقات مع دول أوروبا لتساعده على
الدولة العثمانية ،فأجاب« :إنني وإن كنت عدواً لس������لطان إستانبول،
فال أرضى أن أستعني عليه باألجنبي».
•وس������نرفق البحث مبادة توثيقية مس������تقاة من أهم املصادر واملراجع
واملخطوطات.
السيرة الذاتية
املعلومات الشخصية
االسم :الدكتورة :عزة بنت عبد الرحيم محمد شاهني
اجلنسية :سعودية
املسمى الوظيفي :أستاذ مساعد
مكان العمل :مكلفة بالعمل بقس������م الدراس������ات والبح������وث بوزارة التربية
والتعليم بجده
البريد اإللكترونيmiss_zozo1@hotmail.com :
املؤهالت العلمية:
املاجستير في اآلداب (( تاريخ حديث ومعاصر)) بتقدير (ممتاز)
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الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى في اآلداب ((التاريخ
احلديث واملعاصر)) من جامعة عني شمس 1425ه ـ
 الدكت������وراه من الدرج������ة األولى في الفلس������فة (( التاريخ احلديث
واملعاصر)) من جامعة امللك عبد العزيز بجدة عام 1429هـ
اإلنتاج العلمي ( :يشتمل على الكتب واألبحاث )
(لديها  54بحثاً علمياً) منها
1 .1العالقات اخلارجية للمملكة العربية الس������عودية في عهد امللك عبد
العزيز آل سعود ما بني عامي (1945---1924م )) 1425ه ـ
2 .2خي������ر الدين الزر كلي وتأريخه السياس������ي لعهد املل������ك عبد العزيز
دراسة وحتليل من 1319ه ـ ـ ـ 1902م1373 /ه ـ ــ1953م).
3 .3خدمات احلج في احلجاز في العصر العثماني( .كتاب منشور)
4 .4إستراجتية احلضارة العربية اإلس���ل��امية وأثرها في مسار العوملة.
“اخللفية التاريخية والتحوالت املعاصرة
5 .5مشاهدات هاملتون في رحلته إلى القصيم وخلفياتها.
6 .6
املشاركات واألنشطة:
لديها (  )14من ورشات العمل التطبيقية والدورات التدريبية
عضوه في اجلمعية التاريخية السعودية
عضوه في جمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون لدول اخلليج
العربية.
عضوه في اجلمعية املصرية للدراسات التاريخية
عضوه في احتاد املؤرخون العرب
عضوه في احتاد اآلثار يني العرب
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رحلة لويس بيلي إلى الرياض1865/
وأثر ذلك على العالقات السعودية/البريطانية
د .سيف بن عبود البدواوي
ملخص البحث:
في  1872-1862عينت بريطانيا مقيم سياسي في اخلليج العربي،
لويس بيلي ،الذي كان لديه طموحا في معرفة أسرار اجلزيرة العربية .من
أجل ذلك قام بعدة رح���ل��ات في أنحاء مختلفة من املنطقة ،وكانت نتائج
رحالت������ه كم هائل من املعلومات السياس������ية ،االقتصادية ،األنثوبولوجية،
واإلس������تخباراتية ،إضافة إلى خطته املش������هورة في م������د خط تلغراف من
الهند إلى لندن.
كان������ت رحلة بيلي إلى الرياض من أهم تلك الرحالت والتي جاءت
ف������ي آخر أيام اإلمام فيصل بن تركي (توفي اإلمام في فيصل  13رجب ،
 ،1282املوافق  2ديسمبر  .)1865لذلك نرى وصف لويس بيلي لألوضاع
السياس������ية للدولة الس������عودية الثانية شاملة كذلك ش������رح لكل من األمير
عبد الله واألمير س������عود أبناء اإلمام فيص������ل بن تركي .إضافة إلى ذلك،
تط������رق بيلي إلى حتليل اخلالفات التي نش������أت ب���ي��ن األخوين وأثر ذلك
عل������ى العالقات بني بريطانيا والدولة الس������عودية .كذل������ك عرج بيلي إلى
العالقات بني الدولة الس������عودية ومناطق النف������وذ البريطانية في اخلليج
العربي وخاصة الساحل املتصالح ومسقط.
أهمية الورقة تنطلق من كونها تتطرق إلى مرحلة حرجة في تاريخ
اجلزيرة العربية والعالقات بني بريطانيا والدولة السعودية الثانية ،إضافة
إلى شرح مفصل عن الشخصيات الفاعلة في تلك املرحلة وخاصة اإلمام
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فيصل وكل من األمير عبد الله واألمير سعود.
املراجع :كتبت عدة رسائل وتقارير سرية عن موضوع الزيارة وعن
وضع الدولة الس������عودية وعن أس������باب اخلالفات بني األخوين .أهم تلك
املراجع مراسالت املقيم السياسي لويس بيلي إلى حكومة الهند .نشرت
تلك الرس������ائل في 1853- )3( .vol ,Emirates the of Records
 . 1871كذلك كتاب في الرحالت من مركز زايد للتراث والفنون في أبو
ظبي ن ،رحلة إلى الرياض( .)2004
السيرة الذاتية
املعلومات الشخصية
االسم :د .سيف بن عبود البدواوي
اجلنسية :اإلمارات العربية املتحدة:
املسمى الوظيفي :باحث رئيسي:
مكان العمل :الديوان األميري/عجمان:
البريد اإللكترونيDR.Saif06@hotmail.com:
املؤهالت العلمية:
بكالوريوس حكومات من جامعة سان فرانسيسكو1982/
 1984ماجستير علوم سياسية/جامعة والية كاليفورنيا
دكتوراه (بريطانيا واخلليج العربي) من جامعة درهام 1992
اإلنتاج العلمي ( :يشتمل على الكتب واألبحاث) ومنها
 2007كتاب /بريطانيا واخلليج العربي :س������نوات االنسحاب/دار الفالح
/دبي
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كتاب  /مجلس حكام اإلمارات املتصاحلة /مركز البحوث والدراس������ات
برأس اخليمة* 2010

US Foreign Policy toward the Gulf: Carter Doctrine. Middle
East Research. Vol 21. Sep., 2007. P:2-25.

املشاركات واألنشطة:
مشاركة في عدد من الندوات واملؤمترات احمللية والعاملية
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رحلة اللورد كيرزون إلى اخلليج العربي عام 1903م
د .فاطمة محمد الفريحي
ملخص البحث
احت������ل اخلليج العرب������ي منذ أوائل القرن الثالث عش������ر هجري
(التاسع عش������ر امليالدي)وحتى أواس������ط القرن الرابع عشر الهجري
(العش������رين املي���ل��ادي) منزل������ة متميزة ف������ي خطط الدف������اع اخلاصة
باإلمبراطورية البريطانية  ,وعده القادة البريطانيون ممراً حيوياً إلى
شبه القارة الهندية إضافة إلى أهميته التجارية ولهذا قد عملوا على
إحكام س������يطرتهم على املنطق������ة ؛ للحيلولة دون تغلغل القوى األوربية
األخرى إليها ونتيجة لذلك فإن مصالح اإلمبراطورية البريطانية في
الهند والش������رق وقد رسمت معالم السياس������ة البريطانية في اخلليج
العربي ال������ذي كان ميثل حجر الزاوية في اإلس������تراتيجية البريطانية
في مناطق الشرق  ,وقد عمد البريطانيون على إحكام السيطرة على
املنطقة وفرض الهيمنة البريطانية بكل الطرق ومن ذلك رحلة اللورد
كيرزون إلى اخلليج العربي عام  1903م  ,وقد اقتضت طبيعة البحث
تقس������يمه إلى ثالثة مباحث املبحث األول حتدثت فيه عن الهدف من
الرحلة  ،حيث أدرك كيرزون أن سالمة الهند تكمن بسيطرة بريطانيا
عل������ى اخلليج  ،وهذه السياس������ة التي تبناها كي������رزون لم تكن موجهه
ضد روس������يا فحس������ب ،وإمنا ضد أي دولة أخرى تفكر أو تعمل على
التقليل من الس������يادة البريطانية في اخلليج ،كان كيرزون يريد القيام
به������ذه الرحلة قبل هذا التاريخ  ,لقناعته بأنها ستش������كل أهمية بالغه
بالنسبة لتعزيز املواقع البريطانية في هذه املنطقة  ,وأتخذ الترتيبات
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الالزم������ة لكِ ي تترك الرحلة وما يصاحبها م������ن احتفال أثراً كافياً في
نفوس س������كان اخلليج  ,كما حتدثت في املبحث الثاني عن خط س������ير
الرحل������ة التي بدأت في  16نوفمبر  1903م من مرفأ كراتش������ي حتى
سواحل مسقط ومنها إلى ساحل رؤوس اجلبال ثم مدخل مالكوم إلى
خور الش������ام متجاوزه جزيرة التلغراف حتى الشارقة ومن ثم توجهت
إلى بندر عباس مروراً بجزيرة هرمز وقش������م و القلعة البرتغالية التي
زودته مبادة ملناقشه شؤون الدفاع واإلستراتيجية البحرية  ,بعد ذلك
توجه لزيارة لنجه ثم البحرين ومنها الوصول إلى الكويت ومنها غادر
ف������ي زي������ارة تفقديه خلور عبد الله وخور موس������ى  ,ث������م كانت احملطة
األخيرة بوشهر  ,حتدثت في املبحث الثالث واألخير عن نتائج الرحلة
الت������ي دلت على قوة بريطانيا ونفوذها بعد تغلبها على حدة املنافس������ة
األجنبية في اخلليج  ,وكانت حدثاً ال س������ابق له في تاريخ اخلليج ,ال
يوجد ما يوازي������ه في التاريخ احمللي و وغيرها من النتائج املهمة التي
ستجودنها بني ثنايا البحث.
السيرة الذاتية
املعلومات الشخصية
االسم :د .فاطمة بنت محمد بن سليمان الفريحي
اجلنسية :سعودية
املسمى الوظيفي :أستاذ مساعد
م������كان العمل :عميدة كلية التصاميم واالقتص������اد املنزلي ببريده (جامعة
القصيم)
البريد اإللكترونيalforehi@hotmail.com :
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املؤهالت العلمية:
بكالوري������وس عل������وم اجتماعي������ة ( بتقدير ممتاز مع مرتبة الش������رف
1418هـ)
 ماجس������تير تاريخ حدي������ث (تقدير ممتاز مع توصية بطبع الرس������الة
1423هـ)
دكت������وراه تاريخ حدي������ث ومعاصر(تقدير ممتاز م������ع التوصية بطبع
الرسالة 1429هـ)
اإلنتاج العلمي ( :يشتمل على الكتب واألبحاث )
كتاب منش������ور (جتارة الس���ل��اح في اخلليج العربي 1914-1879م)
إدارة امللك عبد العزيز2004,م.
بحث منش������ور (موقف امللك فيصل من حرب رمضان 1973م) قدم
ف������ي الندوة العلمي������ة لتاريخ امللك فيصل بن عبد العزيز آل س������عود
-8-6مايو 2008م دارة امللك عبد العزيز ,املجلد الثالث.
بحث منش������ور (امللك خالد ومؤمتر القمة اإلسالمية الثالث في مكة
املكرمة -28-25يناير 1981م ) قدم للمش������اركة بالندوة العلمية عن
تاريخ امللك خالد بن عبد العزيز 1431/5/27-25ه – 2010م  ,دارة
امللك عبد العزيز ,الس������نة السادسة والثالثون  ,العدد الثاني  ,ربيع
األخر 1431هـ .
كتاب حت������ت الطبع (العالقات الس������عودية املصرية ف������ي عهد امللك
فيصل دراس������ة في العالقات السياس������ية  1964إل������ى 1975م  ,دارة
امللك عبد العزيز.
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وصف البحرين في القرن التاسع عشر
من خالل املصادر البريطانية
د .محمد أحمد عبد الله
ملخص البحث
تمُ ثل دراسة املكان أساساً مهماً في فهم أحداث التاريخ ،ولذا قيل
إن اجلغرافيا هي املسرح الذي تدور عليه أحداث التاريخ وأن اجلغرافيا
توجه التاريخ.
وته������دف هذه الدراس������ة إلى إلقاء الضوء على مس������اهمة املصادر
البريطانية ،الس������ابقة على دليل جون غوردون لورمير عن اخلليج العربي
ووس������ط اجلزيرة العربية و ُعمان ،في رس������م جغرافية البحرين في القرن
التاس������ع عش������ر ،من خالل اس������تعراض مناذج من نصوص هذه املصادر،
مما أورده املس������ئولون البريطانيون والرحالة الغربيون من خالل التقارير
السياس������ية ومدونات الرحالت عن البحرين ،وهي نصوص تساعد على
فه������م البيئة املكانية ونط������اق العمران الذي جرت في������ه أحداث البحرين
مما يعني على تدوين وتفس������ير أحداث تاريخ البحرين في القرن التاس������ع
عشر.
كم������ا توص������ي الدراس������ة باالهتمام بإع������ادة إحياء مص������ادر تاريخ
البحري������ن ،وعدم تركيز الباحثني فقط على دليل لورمير باعتباره املصدر
البريطاني األهم عن تاريخ وجغرافية البحرين ،رمبا بس������بب توفره لقراء
العربية منذ منتصف الس������تينيات من الق������رن املاضي ،إذ أن هناك عدداً
من التقارير السياس������ية ومدونات الرحالت السابقة لدليل لورمير ،والتي
اعتمد عليها لورمير بش������كل كبير ،تزخر مبعلومات أولية ثرية ال يستغني
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عنها الباحثون في جغرافية وتاريخ البحرين .ودراسة هذه املصادر بشكل
تفصيل������ي ال تعني عل������ى إعادة قراءة دليل لورمير فحس������ب  -وهي قراءة
تس������تحق االهتمام بها  -بل ورمبا تدعو الباحثني أيضاً إلى تصنيف هذا
الدليل مرجعاً ال مصدراً.
السيرة الذاتية
املعلومات الشخصية:
االسم :د .محمد أحمد عبد الله
اجلنسية :بحريني
املسمى الوظيفي :مدير مركز الدراسات التاريخية
مكان العمل :جامعة البحرين
املؤهالت العلمية:
 ليسانس اآلداب في اجلغرافيا 1973جامعة الكويت  -دولة الكويت. ماجس ��تير اآلداب ف ��ي اجلغرافي ��ا  1984جامع������ة إيس������ترن ميتش������جان  -الوالياتاملتحدة.
 دكت ��وراه الفلس ��فة ف ��ي اجلغرافي ��ا السياس ��ية 1988جامع������ة أوكس������فورد  -اململكةاملتحدة.

اإلنتاج العلمي ( :يشتمل على الكتب واألبحاث ) :ومنها
 «دليل البحرين للمناطق واملجمعات واحملافظات والدوائر االنتخابية»،مركز الدراسات التاريخية ،جامعة البحرين.2010 ،
 «القائد املقاتل الش������يخ علي بن خليفة بن س������لمان آل خليفة (-123060

 مركز، بشير زين العابدين. باالشتراك مع د،»)م1869-1814 /هـ1286
.2010 ، جامعة البحرين،الدراسات التاريخية
-The Regional Identity of Bahrain: A Historical-Geographical
Study, Annals of the Faculty of Arts, University of Kuwait,
Kuwait, vol. xvi, 1996
- “Climatic Fluctuation and Natural Disaster in Arabia
between the Mid-17th and early 20th. Centuries”, Geojournal,
vol. 37, No. 1, September 1995.

:املشاركات واألنشطة
. مملكة البحرين-  عضو مجلس أمناء معهد التنمية السياسية أم���ي��ن س������ر اجلمعية اجلغرافية ب������دول مجلس التعاون ل������دول اخلليج.العربية
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قصر كاف في محافظة القريات:
شاهد تاريخي ومعلم آثاري من آوخر العصر العثماني
األستاذ /نايف بن علي السنيد الشراري
ملخص البحث
يق������ع هذا القصر في القرية التي ينس������ب إليه������ا ،وهي قرية كاف
الوقعة ش������رق محافظ������ة القريات بحوالي ( )18ك������م  ،وكانت هذه القرية
محط������ة من محطات طريق القوافل القدمي ش������مال اجلزي������ة العربية ،ثم
أصبح������ت حامية عثماني������ة ،لكنها تعرضت في القرن التاس������ع الهجري/
اخلامس عشر امليالدي للهدم والتدمير ،ثم بدأ االستيطان فيها إلغراض
تتعلق باس������تخراج امللح واملتاجرة فيه ،وذلك في حوالي س������نة 1244هـ /
1828م .واس������تمر احلال كذلك حتى اس������تطاع الش������يخ نوري ابن شعالن
إحكام س������يطرته على كافة هذه القريٌات سنة 1327هـ 1909 /م فأصبح
قوة ال يس������تهان بها في املنطقة ،ومن هنا جاء املرس������وم العثماني س������نة
1333ه������ـ 1915 /م القاضي بتعيينه قائم منطق������ة اجلوف عموماً.ومنذ
ذل������ك احلني وكاف هي العاصمة اإلدارية للمنطقة ،وهذا ما جعل األمير
نواف بن نوري الشعالن يهتم ببناء قصر خاص باإلمارة في هذه املنطقة،
حيث ش������رع ببنائه في  23رجب 1338هـ وفق ما هو منحوت على إحدى
حجارة القصر ،وانتهى بناء هذا القصر في عهد ابنة األمير س������لطان بن
نواف الشعالن سنة 1339هـ 1921 /م .
وقد وردت بعض النص������وص ذات العالقة بهذا القصر لدى بعض
املؤرخ���ي��ن والرحالة ،وبعضهم يش������كك في تاريخ بنائه ،في حني ش������كك
اآلخرون فيمن قام ببنائ������ه ،حيث ذكر البعض أن هذا القصر بُني قدمياً
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في كاف قبل نش������أة إمارة آل الش������عالن في املنطقة ،ثم قام األمير نواف
ابن شعالن بترميمه.
وفي اعتقاد الباح������ث أن هذا غير صحيح ،ألن كل الرحالة الذين
مروا بقرية كاف قبل س������نة 1338هـ 1921 /م لم يشيروا إلى وجود هذا
القصر فيها ،ومنهم على س������بيل املثال -:الرحال������ة اإلجنليزية الليدي آن
بلنت ( ،)Lady Anne Bluntوالتي زارت قرية كاف سنة 1297هـ 1879م،
 الرحالة الفرنس������ي ش������ارلز هوبير ( )Charles Huberالذي زار قريةكاف سنة 1298هـ 1880 /م  - ،الرحالة األملاني يوليوس أويتنج (Julius
 )Eutingوالذي زار قرية كاف سنة 1301هـ 1883م  -الرحالة البريطاني
اريتش������يبالد فوردر ( )Archibaid Forderالذي زار القرية سنة 1318هـ
1900م  -الضاب������ط البريطاني بتل������ر ( )Captain S.S. Butlerالذي زار
القرية س������نة 1325هـ 1908 /م  -الرحالة الش������امي عز الدين التنوخي،
ال������ذي زار املنطقة س������نة 1332هـ 1913 /م  -الرحالة التش������يكي ألويس
موس������يل (  )Alois Musilالذي زار القرية مرتني ،آخرها كان في س������نة
1333هـ  /في حني كان أول ذكر لهذا القصر – حس������ب علم الباحثني –
هو عند الرحالة البريطاني هاري سانت جون فلبي (Harry Sant John
 )Philpyالذي زار قرية كاف س������نة 1340هـ 1922م حيث قال «لم يسمح
لنا بدخول قصر احلاكم في كاف ،الذي بني قبل س������نة واحدة قرب قاع
جبل القرية».
ف������ي ذلك داللة واضحة على أن هذا القص������ر لم ينب إال في عهد
األمير نواف ابن ش������عالن وابنه س������لطان ،هذا القص������ر يحوي بني طياته
شواهد تاريخية ومعالم آثارية تستحق الوقوف عليها والتحدث عنها ،فما
أجمل أن يجتمع التاريخ باآلثار فيحدثنا سوياً.
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السيرة الذاتية
املعلومات الشخصية
االسم :نايف بن علي السنيد الشراري
اجلنسية :سعودي
املسمى الوظيفي :عضو هيئة التدريس بجامعة اجلوف
مكان العمل :محافظة القريات
البريد اإللكترونيalsunied06@hotmail.com :
املؤهالت العلمية:
مناقشة الدكتوراه ستكون إن شاء الله في  22جمادى األولى 1432هـ
من جامعة اإلمام.
 ماجستير في التاريخ اإلسالمي 1425هـ من جامعة اإلمام.
بكالوريوس التاريخ من جامعة اإلمام بتاريخ 1421هـ.
اإلنتاج العلمي ( :يشتمل على الكتب واألبحاث )
محافظة القريات :دراسة إقليمية.
دومة اجلندل منذ ظهور اإلسالم وحتى نهاية الدولة األموية.
الزي������ارات اخلارجية خلادم احلرمني الش������ريفني امللك فهد بن عبد
العزيز.
 امللك سعود بن عبد العزيز ودوره السياسي في حياة والده
قراءات في كتاب ابن أبي الربيع املوسوم بـ «سلوك املالك في تدبير
املمالك».
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املشاركات واألنشطة:
عمل في كثير من اللجان والندوات التي قامت بإعدادها دارة امللك
عبد العزيز
شارك في الندوة العلمية لتاريخ امللك سعود
ش������ارك في العديد م������ن لقاءات جمعي������ة التاري������خ واآلثار مبجلس
التعاون
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منظومة السيطرة البريطانية في اخلليج  :شكسبير وبلجريف أمنوذجا
د .محمد بن حميد السلمان
ملخص البحث
ورثت بريطانيا معظم مس������تعمرات البرتغال وإسبانيا وهولندا في
املش������رق اإلس���ل��امي بدءاً من مطلع القرن السابع عش������ر امليالدي .وفي
اخلليج العربي اس������تطاعت بالتعاون مع الشاه عباس أن حتكم سيطرتها
عل������ى مضيق هرمز عام  1622بعد س������قوط هرمز واحلد من الس������يطرة
البرتغالي������ة على املنطقة ( )EICقب������ل أن تتحول الش������ركة التجارية إلى
مجلس حاكم لعموم الهند في القرن الثامن عشر.
وه������ذه الورقة حتاول أن تطل م������ن نافذة اخلليج العربي على جزء
من منظومة الس������يطرة البريطانية غير املباشرة في اخلليج التي حتولت
تدريجياً مع مطلع القرن العشرين وقبل احلرب العاملية األولى إلى سلطة
حماية غير واضحة املعالم والرؤى السياسية واالقتصادية .وسيتم التوقف
بالتحليل والتركيز على منوذجني من تلك السيطرة غير املباشرة ولنوعني
منه������ا حتديداً وهم������ا الوكي������ل البريطان������ي (،)British Political Agent
واملستشار البريطاني.)British Agent( -
منص������ب الوكيل أو (املعتمد) البريطاني في اخلليج ميثله (امليجور
ديكس������ون) في الكويت ،أما منصب املستش������ار فيمثله (تشارلز بلجريف)
في البحرين .باإلضافة لتأثير هذين املنصبني على شعوب وحكام اخلليج
وم������دى ما حققاه للس������يطرة البريطانية ومدى س������لبيات هذين املنصبني
أيضاً على بريطانيا في املنطقة.
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السيرة الذاتية
املعلومات الشخصية
االسم :د .محمد بن حميد عبد الله السلمان.
اجلنسية :بحربيي
البريد اإللكترونيalnasfa1842@hotmail.com :
املؤهالت العلمية:
عال في التاريخ (معهد البحوث العربية و الدراس������ات ،جامعة
دبلوم ٍ
الدول العربية  /القاهرة).
ماجس������تير في التاريخ احلديث (معهد البحوث العربية و لدراسات
جامعة الدول العربية  /القاهرة).
شهادة في التدريب على البحوث(The University of Hull) UK. ،
 فصول دراسية في اللغة البرتغالية -لشبونة (البرتغال).
شهادة الدكتوراه في فلسفة التاريخ –(The University of Hull) UK.
اإلنتاج العلمي ( :يشتمل على الكتب واألبحاث )
 - 2000كتاب الغزو البرتغالي للجنوب واخلليج العربي ما بني 1506
–  -1525مرك������ز زايد للتراث و التاري������خ  ،العني  ،اإلمارات العربية
املتحدة.
 -2006كت������اب حكاي������ات من زم������ن البرتغاليني -املؤسس������ة العربية
للدراسات والنشر -كتاب البحرين الثقافية.
 -2009كتاب صباح اخلير يا عرب -مجموعة مس������رحيات تاريخية
واجتماعية -مسرح أوال.
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 -2011كتاب مملكة اجلبور وعالقة البرتغاليني بالقبائل العربية في
اخلليج -وزارة الثقافة -مملكة البحرين.
نشر العديد من البحوث والدراسات التاريخية واملسرحية واالجتماعية
في مجالت ودوريات عربية  ،ولديه عدد من األعمال حتت النشر
املشاركات واألنشطة:
عمل من س������نة 1975م حتى اآلن مدرس������ا للتاريخ في مراحل التعليم
املختلفة.
 أخصائي برامج تعليمية بوزارة التربية والتعليم.
مشرفا للشئون الثقافية باملؤسسة العامة للشباب والرياضة.
أس������تاذا للتاري������خ احلديث بجامع������ة البحرين واجلامع������ات اخلاصة
(األهلية  ،دملون)
معد للبرام������ج ومذيع متعاونا بإذاعة وتلفزيون البحرين  ،ومس������ئوال
ثقافيا مبركز عيسى الثقافي.
عضو في عدد من جمعيات التاريخ واآلثار  ،واألندية الوطنية.
املشاركات واألنشطة:
 عضو مجلس أمناء معهد التنمية السياسية  -مملكة البحرين. أم���ي��ن س������ر اجلمعية اجلغرافية ب������دول مجلس التعاون ل������دول اخلليجالعربية.
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دور أسرة السليمانيني الثقافي واالجتماعي في املجتمع العماني
الدكتور /سعيد بن محمد بن سعيد الهاشمي
ملخص البحث:
حظيت عمان بعلماء على مس������ار التاريخ العماني ,أغنوا املكتبة
العماني������ة بالكتب الضخمة في العل������وم املختلفة ,التي جعل العمانيون
ميلكون ثروة علمية كبيرة ,وبلغ أئمة العلم الذروة في العلم والعمل ولم
يتقاعسوا عن خدمة املجتمع حاكما أو محكوماً ,فساروا بجانب األئمة
والسالطني وامللوك يقومون بواجباتهم الدينية والفكرية واالجتماعية
والسياسية ,ويقدمون النصح واملشورة الدينية والسياسية ملجتمعهم,
وظهرت على الس������احة الثقافية والعلمية العمانية مجموعة من علماء
األسر املثقفة من أمثال :علماء آل كندة ,وعلماء آل جناد في القرنني
اخلامس والس������ادس الهجريني ,وعلماء آل مفرج ,وعلماء آل مداد في
القرنني التاس������ع والعاش������ر الهجريني  ,وعلماء بن������ي خروص ,وعلماء
آل إس������ماعيل ,وعلماء اجلهاضمة ,وغيره������م من العلماء ,فبرز منهم:
قضاة ,ومؤلفني ,وفقهاء ,وقادة.
ومن األس������ر العريقة في عمان أسرة السليمانية التي تنتسب إلى
محم������د بن س������ليمان تقطن مدينة نزوى في قري������ة العقر ,وظهر من هذه
األس������رة عدد من العلماء والفقهاء والقضاة س������اهموا ف������ي تنمية الفكر
الثقافي ف������ي املجتمع العماني ,علماً ,وتأليف������اً ,وفقهاً ,وأدباً ,فضال عن
الدور االجتماعي.
تس������عى هذه الدراسة إلى التعرف على أثر األسرة السليمانية في
املجتم������ع العماني ثقافيا وعلميا واجتماعيا ,كم������ا تهدف إلى تتبع علماء
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الس������ليمانيني و إنتاجهم العلمي واألدب������ي واالجتماعي في عمان والذين
جتاوز عددهم خمسة وعشرين عاملاً.
اعتمدت هذه الدراس������ة على املنهج الوصف������ي التحليلي التاريخي
ال������ذي يعتمد على جتميع املادة العلمية ,ث������م حتليلها للوصول إلى حقائق
علمية مقبولة .وحتتوي هذه الدراس������ة على ثالثة مباحث؛ يتناول املبحث
األول توطئة عن هذه األس������رة وظه������ور أفرادها على مر التاريخ احلديث
ف������ي عمان ,ويركز املبحث الثاني على اإلنتاج الفكري واألدبي لعلماء هذه
األس������رة ,بينما خصص املبحث الثالث في البحث عن دورهم االجتماعي
وعالقتهم بسواهم من العلماء .وتنتهي الدراسة بخامتة توضح نتائج التي
توصلت إليها هذه الدراسة.
واعتمدت الدراس������ة عل������ى مجموعة من املص������ادر واملراجع منها:
كتاب النمير للش������يخ محمد بن عبد الله السيفي ,وكتاب إحتاف األعيان
للشيخ سيف بن حمود البطاشي ,وكتاب مقبرة األئمة في نزوى لألستاذ
خال������د اخلروصي ,فضال عن فهارس املخطوط������ات مبكتبة وزارة التراث
والثقافة ,ومكتبة الس������يد محمد بن أحمد البوسعيدي ,وغيرها من كتب
املراجع التي ذكرت علماء هذه األسرة.
السيرة الذاتية
املعلومات الشخصية
د .سعيد بن محمد بن سعيد الهاشمي ()B.A. M.Phill. Ph.D.
اجلنسية  :عماني
مكان العمل :جامعة السلطان قابوس – سلطنة عمان  -أستاذ التاريخ
احلديث واملعاصر املشارك
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املؤهالت العلمية :حاصل على درجة املاجستير و الدكتوراه من :جامعة
1995 Leeds
اإلنتاج العلمي يشتمل على الكتب واألبحاث ومنه:
دراسات في التاريخ العماني
الشيخ عامر بن خميس املالكي
احلياة الثقافية في عمان في القرن 19م
غاية السلوان في زيارة سليمان الباروني في عمان
الع������ادات والتقالي������د ملرحلة امليالد ف������ي املجتمع العماني بش������مال
الشرقية
املخطوطات العمانية في املكتبات األوروبية
قصص وأخبار للمعولي (حتقيق)
إحتاف األعيان للبطاشي ,ج( 3حتقيق)
موسوعة أرض عمان (مشاركة)
مسقط أصالة ومعاصرة (مراجعة ووضع حواشي)
له أكثر من  46بحثا منشورا منها:
 :2010مظاهر احلياة االقتصادية واالجتماعية في عمان في القرن
10هـ16/م
 :2009املوروث الشعبي في والية املضيبي
 :2008عالقة دول مجلس التعاون مع الهند
 :2007الش������يخ صال������ح ب������ن عل������ي احلارث������ي ودوره االجتماع������ي
والسياسي.
 :2007تاريخ الكويت في القرن الثامن عشر امليالدي.
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 :2006جوالت جاللة السلطان قابوس الداخلية وأثرها االقتصادي
واالجتماعي .
 :2005البحرية العمانية خالل القرنني 16م و17م :دراس������ة وصفية
تاريخية.
 :2004من وثائق العالقات العمانية القطرية1961:م
 :2003السياسة الداخلية للسلطان تركي بن سعيد.
 :2003مكانة النخلة في التراث العماني (البسور)
 :2002اتفاقية عام  1856بني عمان وإيران :أسبابها ونتائجها
 :2000ابن ماجد السعدي :أسطورة املالحة العربية (824هـ1421/م-
906هـ1500/م).
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من تاريخ الغوص وحياة البحر في الساحل الشرقي
األستاذ /محمد بن عبد العزيز القويعي
ملخص البحث:
هذه الورقة العلمية س������أحتدث فيه������ا عن حياة البحر والبحارة بل
بص������ورة عامة عن عال������م الغوص  .ورجال الغ������وص وعاداتهم وتقاليدهم
وأهازيجه������م وعن ما يتعرضون له في هذه الرحلة البحرية لكس������ب لقمة
العيش مغموس������ة بعرض اجلدود واالجتهاد والصب������ر وحتمل الغربة في
عرض البحر بني السماء والبحر وجميع ما مير بهم ،وكذلك عن أدواتهم
التي يستخدمونها كعامل مساعد لهم وهي أدوات كثيرة ذكرتها بالتفصيل
مث������ل احلجر والفط������ام واليدا واخلي������ط والآللئ وأصنافها ومس������مياتها
وغيرها من األدوات وكذلك حتدثت عن اجلانب االقتصادي بني الطواش
وزبائن������ه ومن يكون الطواش وكيف يتعامل مع زبائنه ،وكذلك كيف يتعامل
مع مالكي اللؤلؤ وكيف يشتري منهم ويبيع على غيرهم ،وكذلك كتبت عن
حياتهم االجتماعية وهم على سفنهم في البحر وكيف أرخوا حلياة البحر
في الش������عر تعبيرا عن شعورهم كشاهدي عيان ،وكيف أن إشعارهم أتت
كش������اهد قوي على معاناتهم وصبرهم في س������بيل لقمة العيش .وحتدثت
أيضا عن الس������الفة وم������ن يكون وهو احلكم اخل������اص بالغواصني وكذلك
حتدثت عن أماكن مغاصاتهم وأس������مائها وهي مغاصات قدمية وال تزال
تعرف بأس������مائها القدمية إلى اليوم وحتدثت عن جميع ما القه أجدادنا
ف������ي صراعهم من البحر للبحث عن اللؤلؤ في الوس������ائل التراثية إلى أن
جاء اللؤلؤ املزروع وكذلك املصنع حتى تالش������ت هذه الوسيلة من وسائل
كس������ب العيش في هذه املهنة وس������يكون هناك تفصي���ل��ا أكثر عن طريق
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املش������اهدة بعرض مرئي يوضح الكثير م������ن األدوات البحرية وكيف كانت
تستعمل حس������ب ما نقلته ممن عملوا في البحر من النواخذه ( الربابنة)
والغاصة ممن عملوا في هذه املهنة التي سادت وكانت ذات شأن كبير ثم
بادت  .فسبحان من يغير وال يتغير والله املستعان.
السيرة الذاتية
االسم :محمد بن عبد العزيز بن علي القويعي
اجلنسية :سعودي
التخصص العام :متفرغ للبحث التراثي وصاحب متحف تراثي خاص
جهة العمل :متقاعد
العنوان البريدي :ص .ب  31187الرياض 11497
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العمامة كمدخل لتصميم أغطية نسائية معاصرة
«دراسة تطبيقية»
د .دالل عبد الله بن نامي الشريف د .حورية عبد الله تركستاني
ملخص البحث:
من املعروف أن لكل ش������عب من الش������عوب زي مع���ي��ن ميثل الهوية
الوطنية كما أن هناك بعض الش������عوب لها من القطع امللبسية املتعددة ما
يكون معروف������ا ومميزا لها ،مثال ذلك  :ارت������داء العمامة والتي تعتبر من
أقدم أغطية الرأس عند العرب عامة واملس������لمني خاصة ألنها تعتبر من
األزياء التراثية األصيلة ومصدر وثائقي يلقي بأضوائه على صور احلياة
االجتماعية والفكرية واحلضارية النابعة من اجلذور التاريخية والظروف
اجلغرافية ،واختلفت مسميات العمامة من دولة ألخرى رغم وجود الشبه
بينهما ،وقد يكون االختالف أحيانا في الشكل ال في املسمى.
وقد ثبت في صحيح اآلثار أن الرس������ول صلى الله عليه وسلم كان
يعت������م العمامة وأن������ه قد عمم بعض أصحابه ،كعلي ب������ن أبي طالب وعبد
الرحم������ن بن عوف رض������ي الله عنهما ،وقد أه������دى العمامة جلماعة من
صحابت������ه  ،وكان ال يولي واليا حتى يعمم������ه ويرخي له عذبة من اجلانب
األمين نحو األذن.
وهذا يؤكد أهمية دراسة العمامة باعتبارها معيناً خصب وجزء ال
يتجزأ من ثقافة الشعوب حيث كان ذلك مصدرا إللهام الباحثتان والكشف
عن طابعها التاريخي واالجتماعي املميز كمدخل لتصميم أغطية نسائية
معاصرة تؤكد الهوية العربية.
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وميكن صياغة مشكلة البحث في التساؤالت التالية:
< ما السمات املميزة للعمامة في شبه اجلزيرة العربية.
< م������ا مدى تأثير النواحي االجتماعية والفكرية على ش������كل وتصميم
العمامة.
< إل������ى أي مدى ميكن االس������تفادة م������ن الدراس������ة التاريخية كمدخل
لتصميم أغطية نسائية معاصرة تؤكد الهوية العربية
السيرة الذاتية
املعلومات الشخصية
االسم :د .حورية عبد الله تركستاني
اجلنسية :سعودية		
املسمى الوظيفي:
مكان العمل :جامعة أم القرى
البريد اإللكترونيhour3@hotmail.com :
املؤهالت العلمية:
دكتوراه مالبس ونسيج 1416هـ
ماجستير مالبس ونسيج 1409هـ
بكالوريوس مالبس ونسيج 1403هـ
اإلنتاج العلمي ( :يشتمل على الكتب واألبحاث )
< دراس������ة حتليليه للجبه العربي������ة في العصر العثماني واس������تخدام
احلاسب اآللي لعمل تصميمات حديثه.
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< دراسة لصعوبات التي تواجه طاالت قسم السكن وإدارة املنزل أثناء
التطبيق في التربة العملية.
< أهمية السالمة والوقاية أمللبسيه داخل املعامل الدراسية.
< تطريز املالبس التقليدية بني األصالة واملعاصرة من خالل استخدام
فن.
< م������دى كفاءة خريج������ة كلية التربي������ة لالقتصاد املنزل������ي للعمل في
املشاغل.
املشاركات واألنشطة:
 حفل افتتاح معارض النش������اط العام ومش������روع األكادميية لكليات
البنات بالرياض ,كليات البنات بالرياض  1417هـ.
 اللقاء الدوري الس������ابع ملس������ئولي تعلي������م البنات باململك������ة العربية
السعودية بعنوان اإلدارة املدرسية  1420 -هـ.
 الن������دوة األول������ى لالقتص������اد املنزلي بجامع������ة امللك عب������د العزيز
 1421هـ.
 املؤمتر العلمي السادس لالقتصاد املنزلي .2000

77

التربية املتحفية ودورها في اآلثار والتراث
د .دليل بنت مطلق القحطاني
ملخص البحث
أدركت اململكة مكانة وأهمية املتاحف ,كونها من أهم املؤسس������ات
الثقافي������ة التي من خاللها يعرف املوروث الثقافي للش������عوب  ،فض ً
ال عن
رس������التها التربوية والتعليمية والتثقيفي������ة ,والتعريف باآلثار والتراث إلى
جانب دورها في تنمية روح االنتماء للوطن.
وم������ن هذا ال������دور الهام للمتح������ف ظهر مفهوم التربي������ة املتحفية,
لتوصي������ل املوروث الثقاف������ي وتنمية قدرة الفرد على البحث واالكتش������اف
والتحليل والربط بني املاضي واحلاضر من خالل التفاعل احليوي داخل
املتحف.
وباعتب������ار إن موضوع التربية املتحفي������ة من املفاهيم احلديثة
الت������ي ترتبط بدور املتحف التربوي الس������يما في هذا العصر املتس������م
بسرعة ا لتغير حيث يكاد الناس ينسون أو يتناسون تاريخهم وثقافتهم
فالب������د من في تفعيل برامج التربية املتحفية لبناء ش������خصية الفرد و
تأكي������د الهوية الوطنية وإثراء العقل بأرقى القي������م واملفاهيم الثقافية
والفنية واحلضارية.
تع������رض هذا البح������ث للتعريف مبفهوم التربي������ة املتحفية كونها
األداة املثالي������ة في زيادة وحتس���ي��ن التوعية بالت������راث الطبيعي والثقافي
والفني من خ���ل��ال احملتوى املتحفي ,وذكر العناصر األساس������ية للتربية
املتحفية وأهدافها  ,إضافة لدور املتحف في التربية املتحفية ,ومقترحات
وتوصي������ات لتفعيل دور املتحف ف������ي التواصل مع املؤسس������ات التعليمية
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التربوية ,ودور التربية املتحفية في نشر الوعي اآلثاري والتراثي والبعد
احلض������اري للمملكة .وآلية وضع برامج للتربية املتحفية من خالل عرض
لبرامج طبقت في املتحف الوطني.
السيرة ذاتية
املعلومـات الشخصية:
االسم :د .دليل بنت مطلق شافي القحطاني
اجلنسية :سعودية
الوظيفة :مديرة قسم التربية والتعليم املتحفي باملتحف الوطني
جهة العمل :الهيئة العامة للسياحة واآلثار( املتحف الوطني)
البريد اإللكترونيqahtanide@scta.gov.sa :
اإلنتاج العلمي والعملي :
– أطروحة املاجستير ،وكان عنوانها» احللي النسائية التقليدية مبنطقة
عسير.
– أطروح������ة الدكت������وراه  ،وكان عنوانها « الس������دو واحلياك������ة التقليدية
باململكة العربية السعودية.
– روائع من املتحف الوطني.
– التربية املتحفية باملتحف الوطني.
املشاركات واألنشطة:
 املش������اركة في عدد من املؤمترات العلمي������ة والعملية داخل اململكة
وخارجها.
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 رئاس������ة ومشاركة في عدد من اللجان التنظيمية لنشاطات الهيئة
العامة للسياحة واآلثار.
 إلقاء عدد من احملاضرات عن اآلثار واملتاحف في بعض اجلهات
النسائية مبنطقة الرياض.
 اإلشراف على عدد من املعارض وورش العمل.
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