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مركز الملك فيصل للبحوث
والدراسات اإلسالمية

عبدالعزيز  بن  فيصل  للملك  النبيلة  الرسالة  ملواصلة  1983م  1403هـ/  سنة  املركز  س  أُسِّ
-رحمه الله- يف نشر العلم واملعرفة بني اململكة وبقية دول العالم. ويعدُّ املركز منصَة 
وإثراء  وإنتاجه،  ونشره  العلمي  العمل  لحفظ  واملؤسسات  الباحثني  بني  تجمع  بحٍث 
الحياة الثقافية والفكرية يف اململكة العربية السعودية، والعمل بوابًة وجسراً للتواصل 
بن  الفيصل  تريك  األمري  املليك  السمو  املركز صاحب  إدارة  ويرأس مجلس  وغرباً.  شرقاً 

عبدالعزيز، وأمينه العام هو الدكتور سعود بن صالح السرحان.

والدراسات  املعاصرة،  السياسية  القضايا  حول  متعّمقة  تحليالت  املركز  ويقّدم 
السعودية، ودراسات شمال إفريقيا واملغرب العربي، والدراسات اإليرانية واآلسيوية، 
مؤسسات  مع  املركز  ويتعاون  والحداثة.  العربية  اللغة  ودراسات  الطاقة،  ودراسات 
الباحثني املتمّيزين،  البحث العلمي املرموقة يف مختلف دول العالم، ويضّم نخبًة من 
وله عالقة واسعة مع عدٍد من الباحثني الدوليني يف مختلف املجاالت البحثية. ويحتضن 
املركز مكتبة امللك فيصل، ومجموعة مخطوطات نادرة، ومتحفاً إسالمياً، وقاعة امللك 
املؤلَّفات  نطاق  توسيع  إىل  املركز  ويهدف  الزائر(.  )الباحث  وبرنامج  التذكارية،  فيصل 
والبحوث الحالية لتقديمها إىل صدارة املناقشات واالهتمامات العلمية، مّتبعاً مساهمة 

املجتمعات اإلسالمية يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية والفنون واآلداب قديماً وحديثاً.
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ثالثني  من  أكرث  قبل  إنشائه،  منذ  اإلسالمية  والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز  حرص 
الله- يعمل  امللك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه  التي كان  النبيلة  األهداف  عاماً، عىل تحقيق 
من أجلها، وهي: نشر العلم، وتوثيق الصلة بني املسلمني من ناحيٍة، وبينهم وبني املجتمع 
السعودي، وتوفري كّل ما  املجتمع  أبناء  ناحية أخرى، إضافًة إىل خدمة  اإلنساين عامًة من 

يساعد عىل نموه ونهضته.

األوىل؛  بداياته  منذ  نفسه  بها  ألزم  التي  الرسالة  هذه  تحقيق  يف  يدأب  يزال  ال  وهو  املركز،  إنشاء  عىل  قرن  ثلث  مّر 
رها بِمداده، وَمَهرها بدمه الطاهر. ويشعر  مًة للرسالة النبيلة للملك الشهيد فيصل -رحمه الله- التي سطَّ لتكون متمِّ
اململكة  ق من أهداٍف، باتت ملموسًة ومرئيًَّة، ليس يف  إنجازاٍت، وحقَّ املركز باالعتزاز بما قّدم خالل هذه املسرية من 
العربية السعودية فحسب، وإنما يف العاملََنيْ العربي واإلسالمي، وانتقل صداه إىل دول العالم األخرى شرِقها وغربِها، 
بأبحاثه، ودراساته، ومكتبته، ومخطوطاته،  العاملية  البحوث والدراسات  أمثاله من مراكز  أ مكانًة مرموقًة بني  فتبوَّ
ومنشوراته، وندواته، ومحاضراته، حتى بات قبلًة لكّل باحث يزور اململكة العربية السعودية طالباً للعلم، وساعياً 

إىل املعرفة.

وال يألو املركز جهداً يف تحقيق ذلك من خالل ما يقّدمه إىل البحث العلمي من دراسات إسرتاتيجية، وتقارير خاصة، 
تحويها  التي  العلم  أوعية  من  األلوف  مئات  والدارسني من  للباحثني  يوّفره  وما  رأي،  واستطالعات  ميدانية  وبحوث 
مكتبته، ما بني كتاب مطبوع أو مخطوط، ودوريات محكمة، وإصدارات شهرية أو فصلية متنّوعة يف موضوعاتها؛ 
فمنها العلمي، ومنها اللغوي، ومنها ما يشمل الثقافة العامة، أو من خالل الندوات واملحاضرات وحلقات النقاش 

التي يعقدها ِتباعاً، ويشارك فيها كبار املفكرين من العاملني العربي والغربي.

ويحاول املركز تجديد نشاطه كّل عام، وتوظيف إمكاناته املادية والعلمية يف خدمة البحث العلمي والباحثني، وليس 
العام  يف  عليها  للبناء  2016م؛  1437هـ/  عام  خالل  وفعالياته  وأنشطته  املركز  جهود  ببعض  تعريف  سوى  التقرير  هذا 

املقبل، ووضعها نصب أعيننا ونحن نحاول تطويرها وتطوير أدائنا ملواكبة العالم املتسارع من حولنا.

كلمة
رئيس مجلس اإلدارة

تركي الفيصل



 /  8

د. سعود بن صالح السرحان
األمني العام 



9  / 

شهد هذا العام كثرياً من املتغّيـرات عىل الصعيد السعودي املحيل، وعىل الصعيدين العربي 
والدويل، وكان ال بد للمركز من أن يواكب هذه املتغريات، وأن يكون له حضوره املمري فيها؛ 
فكان هذا العام حافالً بالنشاط الثقايف والعلمي للمركز؛ من محاضرات، وندوات، ومؤتمرات، 

وحلقات نقاش، وتبادل زيارات ثقافية.

كلمة
األمين العام

من  أجلها؛ فأصدر عدداً  أُنئش من  التي  أهدافه  والعلمية، وتحقيق  الثقافية  الجوانب  الريادي يف  املركز دوره  واصل 
واإلقليمي  املحيل  املستوى  عىل  املستجدة  القضايا  من  كثرياً  تعالج  التي  الخاصة،  والتقارير  اإلسرتاتيجية  الدراسات 
والدويل، وتواكب التغريّات السياسية والفكرية املحيطة، ووّثق أواصر تعاونه مع مراكز األبحاث املرموقة يف مختلف دول 
العالم يف مجال تخّصصه، مستقطباً مجموعًة من الباحثني املتمّيزين يف مختلف املجاالت البحثية، واستمّر يف تقديمه 
التسهيالت الالزمة للباحثني من أجل الحصول عىل املادة العلمية املطلوبة، سواء من املركز أم من مراكز البحث األخرى 
داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها، ونّظم وشارك يف عدٍد كبريٍ من املؤتمرات والندوات واملحاضرات وحلقات 
النقاش ومعارض الكتب. وكان للمركز حضور ثقايف ممّيز هذا العام من خالل تنظيمه مؤتمر )سعود األوطان(، الذي 

أُقيم بمناسبة الذكرى األوىل لرحيل األمري سعود الفيصل رحمه الله.

وسعى املركز إىل تطوير سياسته يف نشر الثقافة بني أفراد املجتمعات العربية؛ فبدأ هذا العام بوضع معايري وأسس 
جديدة لنشر الكتب يسري عليها يف األعوام املقبلة إن شاء الله. وكان للدوريات الثقافية واملتخّصصة نصيب وافر من 
العلمية،  والفيصل  والفيصل،  وقراءات،  دراسات، ومسارات،  السابقة، وهي:  دورياته  نشر  املركز، فواصل  اهتمام 
أحدث  وفق  الفني  وشكلها  محتواها  يف  للتطوير  خضعت  أن  بعد  املعاصر،  والعالم  واإلسالم  اللغوية،  والدراسات 
أساليب النشر الحديث. وحرص املركز عىل نشر أوعية املعرفة التي يصدرها من خالل نقاط البيع املباشر، أو املكتبات 
والدوريات  الكتب  من  بالجديد  مكتبته  تغذية  عىل  املركز  وعمل  والدولية.  املحلية  الكتاب  معارض  أو  النشر،  ودور 
واملخطوطات، سواء عن طريق الشراء املباشر أم اإلهداء والتبادل مع الجهات العلمية األخرى، حتى استطاعت املكتبة 
تقديم خدمات استقصاء معلومات ألكرث من 42 ألف باحث، عن طريق حضورهم الشخيص، أو االتصال الهاتفي، أو 

املراسلة الربيدية، أو عرب الربيد اإللكرتوين، أو الفاكس.

وكان امللك فيصل -رحمه الله- حاضراً بقوٍة يف املشهد الثقايف للمركز من خالل إقامة معرض )الفيصل: شاهد وشهيد( 
يف مكة املكرمة والجوف بعد أن طاف مدناً كثريًة يف األعوام السابقة.

وال أنىس يف النهاية أن أُشيد بالدور الكبري الذي قّدمه سعادة األستاذ الدكتور يحيى محمود بن جنيد -األمني العام 
السابق للمركز- الذي غادرنا يف منتصف هذا العام بعد أن شغل منصب األمني العام ثماين عشرة سنًة، قّدم فيها الكثري 

من الجهد والوقت يف خدمة العلم والثقافة.
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مكتب
رئيس مجلس 

اإلدارة

مكثفاً  نشاطاً  العام  هذا  املركز  شـــــــــــــــھد 
داخلياً وخارجياً لصاحب السمو املليك األمري 
شمل  اإلدارة،  مجلس  رئيس  الفيصل  تريك 
والفعاليات،  املؤتمرات  من  كثري  يف  املشاركة 
والقيام بعدٍد كبري من الزيارات واالستقباالت، 
وإلقاء الكلمات واملحاضرات يف املحافل املحلية 

والدولية. 
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المؤتمرات
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دافــــــوس، 	  2016م،  العـــاملــــــي  االقتصــــــــــــادي  الــمنـــــتــــــــــدى 
سويسرا، 9-13 ربيع اآلخر 1437هـ/ 19-23 يناير 2016م.

أملانيا، 4-6 جمادى األوىل 	  مؤتمر األمن يف ميونيخ، 
1437هـ/ 12-14 فرباير 2016م.

منتدى معهد املبادرة األمريكية، واشنطن، الواليات 	 
1437هـ/    األوىل  جمادى   26-24 األمريكية،  املتحدة 

3–5 مارس 2016م.

مؤتمر )سعود األوطان( لتكريم األمري سعود الفيصل 	 
والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز  الله،  رحمه 
اإلســـــــــالمــــــيـــة، الريـــــــاض، اململكـــــة العربـــيــــة السعـــــــوديـــــــة،  

17-19 رجب 1437هـ/ 24- 26 إبريل 2016م.

للعــــالقـــــات 	  الدولـــــيــة  الجمعــــية  )تــــواصــــــــل(،  مـــــؤتــمـــــــر 
العربية  اململكـــــة  الريــــــاض،  الخليج،  فــــرع   - العامـــــة 

السعوديــــــــــــة، 19 رجب 1437هـ/ 26 إبريل 2016م.

الشرق 	  لسياسة  واشنطن  ملعــهـــــد  السنـــــوي  املؤتمـــــر 
األدىن، واشنطـــــــــن، الواليــــــــات املتحــــــدة األمـــــريكـــــيــــــة، 

28 رجب 1437هـ/5 مايو 2016م(.

املؤتمر السنوي العام للمعارضة اإليرانية، باريس، 	 
فرنسا، 4 شوال 1437هـ/ 9 يوليو 2016م.

تنافســـــية، 	  اسرتاتيجـــيــــــات  والـغــــــــد،  اليــــوم  سينـــــاريوهــــــات 
1437هـ/                          الحــــــجــــــــــــــــة  ذو   2  - القـــعــــــــــــــــدة  ذي   30 إيـــــــــطـــــــــــــــــــــــاليــــــــــــــا، 

2- 4 سبتمرب 2016م.

مجلس 	  أمناء  ملجلس  السادس  الدوري  االجتماع 
محرم   4-3 الكويت،  والدولية،  العربية  العالقات 

1438هـ/ 4-5 أكتوبر 2016م.

مؤتمــــر 2016م عـــــن الرأسمالية الشمـــــولية، نيويورك، 	 
1438هـ/                 مـــحـــــــــرم   9 األمــــــــــريكــيــة،  املتحــــــــــدة  الــــــواليــــــــات 

10 أكتوبر 2016م.

املنتـــدى العـــاملي للمعرفـــــــــــة، ســــــــول، كـــــوريـــــا الجنــــــــوبيـــة، 	 
11-12 محرم 1438هـ/ 12-13 أكتوبر 2016م.

السنوي، 	  األمـــــــرييك  العـــــربي  القـــرار  صّنـــــاع  مؤتمــــــــر 
واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية، 25-26 محرم 

1438هـ/ 26-27 أكتوبر 2016م.

األوسط، 	  الشرق  ملعهد  السبعون  السنوي  املؤتمر 
صفـــــــر   16 األمــــــــريكــــــــية،  املتحـــــــــدة  الواليـــــــــات  واشنطــــــن، 

1438هـ/ 16 نوفمرب 2016م.

مركز 	  اإلسالمي،  السيايس  للفكر  السنوي  املؤتمر 
اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك 
الرياض، اململكة العربية السعودية، 7-8 ربيع األول 

1438هـ/ 6-7 ديسمرب 2016م.

منتـــــــــدى حــــــــــوار الـمنـــــامـــــــة 2016م، الـمنامـــــــــــة، البحـــــــريـــــــــــــــــن، 	 
10-11 ربيع األول 1438هـ/ 9-11 ديسمرب 2016م.
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الندوات والمحاضرات
وحلقات النقاش
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يف 	  محاضرة  اليوم(،  السعودية  العربية  )اململكة 
فرنسا،   بباريس،  الدولية  الدبلوماسية  األكاديمية 

15 ربيع اآلخر 1437هـ/ 25 يناير 2016م.

)مستقبل العالم العربي يف ضوء املتغريات الراهنة(، 	 
محاضرة يف الجمعية السعودية للعلوم السياسية، 
العربية  اململكة  الرياض،  سعود،  امللك  جامعة 
السعودية، 16 جمادى األوىل 1437هـ/ 24 فرباير 2016م.

)التعاون السعودي الصيني يف بناء الحزام والطريق، 	 
واملوقف من الجماعات اإلرهابية، واألزمة يف سوريا(، 
الدولية  للدراسات  الصيني  املعهد  مع  نقاش  حلقة 
والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز   ،CIIS
السعودية،     العربية  اململكة  الرياض،  اإلسالمية، 

22 جمادى األوىل 1437هـ/ 1 مارس 2016م.

سعودية(، 	  رؤية  اإلقليمية:  األمنية  )التحديات 
الدفاعية،  للدراسات  امللكية  الكلية  يف  محاضرة 
1437هـ/       اآلخرة  جمادى   5 املتحدة،  اململكة  لندن، 

14 مارس 2016م.

املستقبلية(، 	  االتجاهات  اليوم:  األوسط  )الشرق 
ديفيد،  سانت  ترينتي  ويلز  جامعة  يف  محاضرة 
1437هـ/     اآلخرة  جمادى   7 املتحدة،  اململكة  المبرت، 

16 مارس 2016م.

املستقبلية(، 	  االتجاهات  اليوم:  األوسط  )الشرق 
مصر،      القاهرة،  األمريكية،  الجامعة  يف  محاضرة 

21 جمادى اآلخرة 1437هـ/ 30 مارس 2016م.

اإلرهاب، وعالقة مصالح 	  الدولية لظاهرة  )األبعاد 
التنظيمات اإلرهابية(، كلمة  الكربى بنشوء  الدول 
يف  اململكة  يف  العلمي  البحث  )إسهامات  ندوة  يف 
محمد  اإلمام  جامعة  والتطرف(،  الغلو  مواجهة 
العربية  اململكة  الرياض،  اإلسالمية،  سعود  بن 

السعودية، 5 رجب 1437هـ/  12 إبريل 2016م.

اململكة 	  من  نظر  وجهات  النفط:  أسعار  )انهيار 
األمريكية(،  املتحدة  والواليات  السعودية  العربية 
حلقة نقاش، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات 
السعودية،       العربية  اململكة  الرياض،  اإلسالمية، 

6 رجب 1437هـ/ 13 إبريل 2016م.

السياسية 	  التحديات  يف  تأّمالت  وفرص:  )تحديات 
واالقتصادية واألمنية للمملكة العربية السعودية(، 
لندن،  املتحدة،  املليك للخدمات  املعهد  محاضرة يف 

اململكة املتحدة، 9 شعبان 1437هـ/ 16 مايو 2016م.

نقاش 	  حلقة  األوسط(،  الشرق  منطقة  )مستقبل 
املتحدة  الواليات  نيويورك،  آسيا،  جمعية  مغلقة، 

األمريكية، 12-13 شعبان 1437هـ/ 19-20 مايو 2016م.

الشرق 	  يف  اإلقليمي  والنظام  االستقرار  )مستقبل 
للدراسات  الدويل  املعهد  حوار،  جلسة  األوسط(، 
والتنمية  الدولية  العالقات  ومركز  اإلسرتاتيجية، 
املستدامة، لندن، اململكة املتحدة، 6 شوال 1437هـ/ 

11 يوليو 2016م.

عــــــــــــــــودة 	  الــهــــــجــــــــــــوم:  تـــحــــــــــت  مفــــتــــــــــوحـــــــــــــة  )جمعـــــيـــــــــــــات 
 ،IPI الدويل للسالم املعهد  األيديولوجيا(، ندوة يف 
 6-4 1437هـ/  الحجة  ذو   4-2 النمسا،  سالزبورج، 

سبتمرب 2016م.

حلقة 	  السياسة(،  وأهواء  السنة  أهل  )مصطلح 
والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز  يف  نقاش 
السعودية،  العربية  اململكة  الرياض،  اإلسالمية، 

ُغّرة محرم 1438هـ/ 2 أكتوبر 2016م.

واشنطن، 	  تاون،  جورج  جامعة  يف  قيادات  ندوة 
الواليـــــــــــــــــــــات الـمتـــــحـــــــــــــدة األمــــــــــــريكيــــــــة، 25 محـــــــرم 1438هـ/           

26 أكتوبر 2016م.

سعــــــــــوديـــــــة(، 	  رؤيــــــــــــة  األوسط:  الشــــرق  يف  )األزمــــــــــة 
أورانج،  العاملية،  الشؤون  مجلس  اجتماع  كلمة، 
صفر   3 األمريكيــــة،  املتحـــدة  الواليــــات  كاليفورنيـــــا، 

1438هـ/ 3 نوفمرب 2016م.

)الواقع الجديد يف الشرق األوسط: رؤية سعودية(، 	 
محاضرة يف نقابة املحامني بنيويورك، رابطة السياسة 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  نيويورك،  الخارجية، 

9صفر 1438هـ/ 9 نوفمرب 2016م.

الدراسات 	  ملركز  السنوي  االجتماع  يف  الرئيسة  الكلمة 
واشنطن،  تاون،  جورج  جامعة  يف  املعاصرة  العربية 
الواليات املتحدة األمريكية، 10 صفر 1438هـ/ 10 نوفمرب 2016م.

)اململكة العربية السعودية يف فوىض الشرق األوسط(، 	 
الشرق  لدراســـــــــــــات  كراون  مركـــــــز  يف  محاضرات  سلسلة 
األوسط، جامعـــــــــــــة برانديز، مـــــــاساتشــــــوستس، الــــــواليــات 

املتحـــــــــــدة األمــــــــــــريكـــــــــــية،22 صفر 1438هـ/ 22 نوفمرب 2016م.

اململكة 	  لندن،  القصيبي،  غازي  ذكرى  يف  محاضرة 
املتحدة، 28 صفر 1438هـ/ 28 نوفمرب 2016م.

اإلقليمي 	  والتعاون  املنطقة،  يف  السعودي  )الدور 
املنطقة(،  يف  األمني  والوضع  األوروبي،  السعودي 
مسؤويل  كبار  من  وفد  مع  مغلقة  نقاش  حلقة 
امللك  مركز  الخارجية،  للعالقات  األوروبي  املجلس 
الرياض،  اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث  فيصل 
اململكــــــــــــــة العـــربـــــيـــة السعـــــــــوديــــة، 13 ربيع األول 1438هـ/ 

12 ديسمرب 2016م.
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املشاركة يف افتتاح قمة القيادة والطموح، الجمريا، 	 
دبي، اإلمارات العربية املتحدة، 5 ربيع اآلخر 1437هـ/ 

15 يناير 2016م.

والتخطيط 	  اإلسرتاتيجية  لجنة  اجتماع  املشاركة يف 
للدراسات  أكسفورد  مركز  أمناء  ملجلس  والبناء 
ربيع   17 املتحدة،  اململكة  أكسفورد،  اإلسالمية، 

اآلخر 1437هـ/ 27 يناير 2016م.

املشاركة يف اجتماع اللجنة االستشارية اإلسرتاتيجية 	 
ملركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية، لندن، اململكة 

املتحدة، 18 ربيع اآلخر 1437هـ/ 28 يناير 2016م.

املشاركة يف حفل تكريم األمري سعود الفيصل رحمه 	 
جمادى   16 السعودية،  العربية  اململكة  أبها،  الله، 

األوىل 1437هـ/ 24 فرباير 2016م.

افتتاح شارع رئيس يف مملكة البحرين باسم األمري 	 
سعود الفيصل رحمه الله، 20 جمادى األوىل 1437هـ/ 

28 فرباير 2016م.

األمريكية، 	  ستانفورد  جامعة  من  طالب  مع  لقاء 
جمادى   12 السعودية،  العربية  اململكة  الرياض، 

اآلخرة 1437هـ/ 21 مارس 2016م.

املشاركة يف ملتقى مؤسسة أورورا بورياليس، سفالبارد، 	 
الرنويج، 4-8 شعبان 1437هـ/ 11-14 مايو 2016م.

أمانة 	  نادي  وشهيد(،  شاهد  )الفيصل:  معرض  افتتاح 
العربية  اململكة  املكرمة،  مكة  املقدسة،  العاصمة 
السعودية، 22-28 شعبان 1437هـ/ 29 مايو- 4 يونيو 2016م.

االجتماع السنوي للجمعية العمومية ملجلس أمناء 	 
أكسفورد،  اإلسالمية،  للدراسات  أكسفورد  مركز 
اململكة املتحدة، 5 ذو الحجة 1437هـ/ 7 سبتمرب 2016م.

ملــــركـــــز 	  اإلســـــــرتاتيجية  االستشـــــارية  اللجنـــة  اجتمــــــاع 
اململكة  لندن،  اإلسالمية،  للدراسات  أكسفورد 

املتحدة، 6 ذو الحجة 1437هـ/ 8 سبتمرب 2016م.

مجموعة عمل إسرتاتيجية الشرق األوسط، املجلس 	 
األطلنطي، واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية، 14 

ذو الحجة 1437هـ/ 16 سبتمرب 2016م.

العشاء الوزاري الحادي عشر للمعهد الدويل للسالم 	 
املتحدة  العربية  اإلمارات  برعاية  الشرق األوسط  حول 
ولوكسمبورج، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية، 

16 ذو الحجة 1437هـ/ 18 سبتمرب 2016م.

االجتماع السنوي ملبادرة كلينتون العاملية، نيويورك، 	 
الواليات املتحدة األمريكية، 17-19 ذو الحجة 1437هـ/ 

19-21 سبتمرب 2016م.

إنجلـــــــرتا، 	  بنك  محـــــافظ  كــــارين  مــــارك  مع  عشــــــــاء 
8محــــــــــــــــرم  األمريكـــــــــيـــة،   املتــحـــــدة  الــــواليـــــات  نيويــــــــورك، 

1438هـ/ 9 أكتوبر 2016م.

تسّلم جائزة املواطنة الفخرية ملدينة سول من السيد 	 
الحكومة  ورئيس  املدينة  عمدة  سوون  وون  بارك 
1438هـ/      محرم   11 الجنوبية،  كوريا  سول،  املدنية، 

12 أكتوبر 2016م.

للعام 	  األول  عفت  جامعة  أمناء  مجلس  اجتماع 
العربية  اململكة  جدة،  1438هـ،   -1437 األكاديمي 

السعودية، 1 ربيع األول 1438هـ/ 30 نوفمرب 2016م.

لجامعـــــة 	  التابعـــــة  الحكمـــــاء  لجنــــة  اجتمــــاع  رئاســـة 
األول  ربيـــــع   9 مصــــــــــر،  القـــاهــــــــرة،  العـــــربـــية،  الــــدول 

1438هـ/ 8 ديسمرب 2016م.
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مقابلة باللغة اإلنجليزية مع مارك برملان عىل قناة 	 
1437هـ/        اآلخر  ربيع   16 فرنسا،  باريس،   ،24 فرنسا 

26 يناير 2016م.

تحرير 	  مدير  إياد  كريستوف  الصحفيَّني:  مع  لقاء 
بيري  وجون  لوموند،  صحيفة  يف  الدولية  الشؤون 
صحيفة  يف  األوسط  الشرق  شؤون  يف  الخبري  بريان 
1437هـ/  اآلخر  ربيع   16 فرنسا،  باريس،  ليرباسيون، 

26 يناير 2016م.

أبو 	   ،CNN شبكة  من  أندرسون  بييك  مع  مقابلة 
األوىل  جمادى   13 املتحدة،  العربية  اإلمارات  ظبي، 

1437هـ/ 21 فرباير 2016م.

املشاركة يف املؤتمر الصحفي ملعهد بريوت، أبو ظبي، 	 
اإلمارات العربية املتحدة، 13 جمادى األوىل 1437هـ/ 

21 فرباير 2016م.

ظبي، 	  أبـــــــو  بــــرس،  أســـــــــــوشيــــــــــــــتد  وكـــــــالــــــــــــة  مـــع  حـــــــــــــــــوار 
اإلمــــــارات العـــربــــــــــيـــة املتحـــــدة، 13 جمــــــــادى األوىل 1437هـ/ 

21 فرباير 2016م.

جونز 	  داو  مع  درغام  راغدة  السيدة  بمشاركة  حوار 
من وول سرتيت جورنال، أبو ظبي، اإلمارات العربية 

املتحدة، 13 جمادى األوىل 1437هـ/ 21 فرباير 2016م.

الخامسة 	  القناة  عىل  لريا  جويل  مع  مقابلة 
السعودية،  العربية  اململكة  الرياض،  الفرنسية، 

22جمادى األوىل 1437هـ/ 1 مارس 2016م.

يس 	  بي  بي  قناة  عىل  نهجي  كسرا  مع  مقابلة 
الفارسية، المبرت، لندن، اململكة املتحدة، 6 جمادى 

اآلخرة 1437هـ/ 15 مارس 2016م.

نيوز، 	  سكاي  قناة  عىل  املحمود  حمد  مع  مقابلة 
جمادى   19 السعودية،  العربية  اململكة  الرياض، 

اآلخرة 1437هـ/ 28 مارس 2016م.

القناة 	  اإلرهاب،  عن  برنامج  يف  تلفزيوين  لقاء 
الرياض،  املحيسن،  عبدالله  األوىل،  السعودية 
اململكة العربية السعودية، 20 جمادى اآلخرة 1437هـ/ 

29 مارس 2016م.

مؤتمر 	  عن  كارلتون  ريتز  فندق  يف  صحفي  مؤتمر 
العربية  اململكة  الرياض،  األوطان(،  )سعود 

السعودية، 12 رجب 1437هـ/ 19 إبريل 2016م.

أوف 	  تايمز  صحيفة  من  فيليب  كاثرين  مع  مقابلة 
لندن، الرياض، اململكة العربية السعودية، 25 رجب 

1437هـ/ 2 مايو 2016م.

نيويورك، 	  مجلة  من  فيلكنز  ديكسرت  مع  مقابلة 
جدة، اململكة العربية السعودية، 3 رمضان 1437هـ/ 

8 يونيو 2016م.

مقابلة مع موهينديرتال ساهوتا من شركة لسبني 	 
جولد لإلنتاج التلفزيوين، ضمن املسلسل التلفزيوين 
األمري  عن  األخرية  الحلقة  ويندسور(،  أوف  )هاوس 
املتحدة،  اململكة  لنــــدن،  ســـي،  بــــي  بـــي  قنــــاة  شـــــــارلــــــــز، 

28 صفر 1438هـ/ 28 نوفمرب 2016م.
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زخرت سنة ١٤٣7هـ/ ٢٠١٦م بعدٍد كبريٍ من 
تنّوعت  املركز،  يف  العامة  الثقافية  األنشطة 
أو  املركز  فيها  ومعارض شارك  مؤتمرات  بني 
نّظمها، ومحاضرات وندوات وحلقات نقاش 
ألساتذة ومتخّصصني يف عدة مجاالت ثقافية 
وزيارات  استقباالت  إىل  إضافًة  وسياسية، 
لوفود وزائرين مرموقني عىل املستوى الثقايف 

والدبلومايس من داخل اململكة وخارجها.



21  / 
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والمؤتمرات
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 	 ،Yeats ييتس  األيرلندي  بالشاعر  خاّص  معرض 
بمشاركة السفارة األيرلندية، افتتحه صاحب السمو 
املليك األمري فيصل بن سعود بن عبداملحسن األمني 
العام املساعد، والسيد توين كوتر السفري األيرلندي 
والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز  بالرياض، 
السعودية،         العربية  اململكة  الرياض،  اإلسالمية، 

1-2 جمادى األوىل 1437هـ/  9-10 فرباير 2016م.

الخــــط 	  يـــــوم  العـــربية، بمناسبة  معرض املخطوطــــــات 
والدراسات  للبحــــــــوث  فيصـــل  امللك  مــــركــــز  العربــــي، 
اإلسالمـــــــيـــة، الريــــــــــاض، اململكـــــة العربيــــة السعــــوديــــــــــة،         

28 جمادى اآلخرة 1437هـ/ 6 إبريل 2016م.

سعود 	  األمري  لتكريم  األوطان(  )سعود  مؤتمر 
الدويل  عبدالعزيز  امللك  مركـــز  الله،  رحمـــه  الفيصل 
للمؤتمرات، الريــــــاض، اململكـــــة العربـــــــية السعــــوديــــــــة، 

17-19 رجــــــــب 1437هـ/ 24-26 إبريل 2016م.

أمانة 	  نادي  وشهيد(،  شاهد  )الفيصل:  معرض 
العربية  اململكة  املكــــرمــــــــــــة،  مكــــــــــة  املقـــــــــــدسة،  العاصمـــــــة 
السعودية، 22-28 شعبان 1437هـ/ 29 مايو - 4 يونيو 2016م.

املتغريّات 	  العربية:  املجتمعات  )مستقبل  مؤتمر 
والتحديات(، مكتبة اإلسكندرية، مصر، 4-7 ذوالحجة 

1437هـ/ 5-8 سبتمرب 2016م.

بعنوان: 	  السيايس اإلسالمي  للفكر  السنوي  املؤتمر 
)املوادعة السياسية يف فقه السنة والشيعة والصوفية 
واملعاصرة(،  اإلسالمية  الكالسيكية  العصور  يف 
اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز 
الرياض، اململكة العربية السعودية، 7-8 ربيع األول 

1438هـ/  6-7 ديسمرب 2016م.
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المحاضرات والندوات
وحلقات النقاش
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	  )اللوبي العربي الخليجي يف الواليات املتحدة األمريكية 
الدكتورة  نقاش،  حلقة  واإلمكانية(،  الطموح  بني 
العربية  العالقات  يف  الخبرية  الخطيب  قليالت  دانية 
والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز  األمريكية، 
السعودية،              العربية  اململكة  الرياض،  اإلسالمية، 

3 ربيع األول 1437هـ/ 14 ديسمرب 2015م.

محاضرة،  أين؟(،  إىل  األمريكية  العربية  )العالقات   	
الربوفيسور بول سوليفان األستاذ املحاضر يف الدراسات 
املتحدة  الواليات  يف  تاون  جورج  بجامعة  األمنية 
والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز  األمريكية، 
السعودية،            العربية  اململكة  الرياض،  اإلسالمية، 

10 ربيع األول 1437هـ/ 21 ديسمرب 2015م.

الدكتور  نقاش،  املقبلة(، حلقة  األمريكية  )االنتخابات   	
العلوم  كلية  يف  املساعد  األستاذ  جوس  جريجوري 
املتحدة  الواليات  يف  فريمونت  بجامعة  السياسية 
والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز  األمريكية، 
السعودية،           العربية  اململكة  الرياض،  اإلسالمية، 

13 ربيع األول 1437هـ/ 24 ديسمرب 2015م.

محاضرة  الوطني(،  الشاعر  ييتس:  بتلر  )ويليام   	
باالشرتاك مع سفارة أيرلندا يف الرياض خالل فعاليات 
الربوفيسور   ،Yeats ييتس  األيرلندي  الشاعر  معرض 
والزميل  أيرلندي  األنجلو  األدب  أستاذ  براون  تريانس 
امللك  مركز  بأيرلندا،  دبلن  ترنتي-  كلية  يف  الفخري 
الرياض،  اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث  فيصل 
اململـــكــــــــــة العربـــــــيــــــــة السعـــــــوديـــــــــــــة، 29 ربيــــــع اآلخـــــــــر 1437هـ/  

8 فرباير 2016م.

محاضرة  اإلرهاب(،  تحّدي  أمام  وفرنسا  )اإلسالم   	
الدكتور  الرياض،  يف  فرنسا  سفارة  مع  باالشرتاك 

الدولية  العالقات  معهد  يف  الباحث  زغيدور  سليمان 
للبحوث  امللك فيصل  باريس، مركز  واإلسرتاتيجية يف 
العربية  اململكة  الرياض،  اإلسالمية،  والدراسات 

السعودية، 20 جمادى األوىل 1437هـ، 28 فرباير 2016م.

)التعاون السعودي الصيني يف بناء الحزام والطريق،   	
واملوقف من الجماعات اإلرهابية، واألزمة يف سوريا(، 
الدولية  للدراسات  الصيني  املعهد  مع  نقاش  حلقة 
الصيني  املعهد  رئيس  جي  سو  الربوفيسور   ،CIIS
للبحوث  فيصل  امللك  مركز  الدولية،  للدراسات 
العربية  اململكة  الرياض،  اإلسالمية،  والدراسات 

السعودية، 21 جمادى األوىل 1437هـ/ 29 فرباير 2016م.

)التغيري املدّمر والشرق األوسط(، حلقة نقاش، السري   	
الربيطانية  السابق لالستخبارات  الرئيس  جون سويرز 
والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز   ،MI6
السعودية،           العربية  اململكة  الرياض،  اإلسالمية، 

27 جمادى األوىل 1437هـ/ 6 مارس 2016م.

)الرتاث العربي والنظريات الحديثة(، محاضرة للفائَزيْن   	
العربية  للغة  العاملية  فيصل  امللك  بجائزة  باالشرتاك 
واألدب سنة 1437هـ/ 2016م: الدكتور محمد عبداملطلب، 
للبحوث  فيصل  امللك  مركز  مفتاح،  محمد  والدكتور 
العربية  اململكة  الرياض،  اإلسالمية،  والدراسات 

السعودية، 3 جمادى اآلخرة 1437هـ/ 12 مارس 2016م.

واملعاصرة(،  القديمة  العربية  البحرية  )املرشدات   	
محاضرة للفائز بجائزة امللك فيصل العاملية للدراسات 
بن  عبدالله  الدكتور  2016م  1437هـ/  سنة  اإلسالمية 
يوسف الغنيم، مركـــــز امللك فيصــــل للبحوث والدراسات 
اإلسالمــــــيـــة، الريــــــــــاض، اململكــــــــة العــــــربـــــــــــيــــة السعــــــــــوديــــــــة،  

4 جمادى اآلخرة 1437هـ/ 13 مارس 2016م.
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االقتصادي  تأثريه  ومدى  العاملي  الطاقة  )مشهد   	
السعودية(،  العربية  اململكة  يف  والجيوسيايس 
والدراسات  للبحوث  امللك فيصل  نقاش، مركز  حلقة 
السعـــــوديـــــــة،           العربية  اململكــــــة  الريـــــاض،  اإلسالمــــــية، 

21 جمادى اآلخرة 1437هـ/ 30 مارس 2016م.

)انهيار أسعار النفط: وجهات نظر من اململكة العربية   	
حلقة  األمريكية(،  املتحدة  والواليات  السعودية 
نقاش، الدكتور جيسون بوردوف املستشار السابق يف 
إدارة الرئيس األمرييك باراك أوباما واملدير املؤّسس ملركز 
بنيويورك  العاملية يف جامعة كولومبيا  الطاقة  سياسة 
فيصل  امللك  مركز  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 
اململكة  الرياض،  اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث 

العربية السعودية، 6 رجب 1437هـ/ 13 إبريل 2016م.

الخليجي  التعاون  مجلس  دول  يف  الرثوة  )تقاسم   	
الدكتور  نقاش،  حلقة  املعييش(،  املستوى  يف  وأثره 
يف  بلندن  االقتصاد  كلية  يف  األستاذ  هريتوج  ستيفني 
اململكة املتحدة، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات 
السعودية،             العربية  اململكة  الرياض،  اإلسالمية، 

10 شعبان 1437هـ/ 17 مايو 2016م.

حلقة  السياسة(،  وأهواء  السنة  أهل  )مصطلح   	
والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز  نقاش، 
اإلسالمية، الرياض، اململكة العربية السعودية، غرة 

محرم 1438هـ/ 2 أكتوبر 2016م.

لوبي؟(،  ضغط/  جماعة  إنشاء  للعرب  يمكن  )كيف   	
حلقة نقاش، الدكتورة دانية قليالت الخطيب الخبرية 
فيصل  امللك  مركز  األمريكية،  العربية  العالقات  يف 
اململكة  الرياض،  اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث 
العربية السعودية، غرة محرم 1438هـ/ 2 أكتوبر 2016م.

)الوضع السيايس واالقتصادي يف الصني(، محاضرة،   	
السياسية  العلوم  أستاذ  جينج  شيان  يان  الدكتور 
العضو  والسيد تشني شياو  يف جامعة هونج كونج، 
الدولية يف  نومورا  الصني مني  ورئيس شركة  املنتدب 
والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز  هونج كونج، 
السعـــــــــوديـــــــة،  العـــــربية  اململكــــــة  الريــــــــاض،  اإلسالميــــــــــة، 

17 محرم 1438هـ/ 18 أكتوبر 2016م.

توسيع  آسيا:  شرق  يف  الجديد  األمن  )ديناميكية   	
الدكتور  محاضرة،  لليابان(،  اإلسرتاتيجية  األجندة 
السياسة  إدارة  كلية  يف  املشارك  األستاذ  جيمبو  كني 
فيصل  امللك  مركز  باليابان،  طوكيو  يف  كييو  بجامعة 
اململكة  الرياض،  اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث 

العربية السعودية، 2 صفر 1438هـ/ 2 نوفمرب 2016م.

)واشنطن والشرق األوسط تحت اإلدارة الجديدة(،   	
رئيس قسم  الدكتور جوزيف كشيشيان  محاضرة، 
 RAND راند  مؤسسة  يف  الدفاعية  الدراسات 
)كشيشيان  لشركة  التنفيذي  والرئيس  األمريكية، 
والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز  وشركاه(، 
السعودية،         العربية  اململكة  الرياض،  اإلسالمية، 

14 صفر 1438هـ/ 14 نوفمرب 2016م.

)سياسة وأمن الشرق األوسط(، حلقة نقاش مغلقة،   	
الدكتور ماثيو ليفيت الزميل األول يف معهد واشنطن 
لسياسات الشرق األدىن ومدير برنامج ستاين ملكافحة 
كارافيليل  جاك  والدكتور  واالستخبارات،  اإلرهاب 
املتحدة  باململكة  الدفاع  أكاديمية  يف  الزائر  األستاذ 
واملستشار السيايس والخبري يف الشؤون الدولية، مركز 
امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، 
1438هـ/        األول  ربيع  غرة  السعودية،  العربية  اململكة 

30 نوفمرب 2016م )صباحاً(.

عامة،  محاضرة  األوسط(،  الشرق  وأمن  )سياسة   	
الدكتور ماثيو ليفيت الزميل األول يف معهد واشنطن 
لسياسات الشرق األدىن ومدير برنامج ستاين ملكافحة 
كارافيليل  جاك  والدكتور  واالستخبارات،  اإلرهاب 
املتحدة  باململكة  الدفاع  أكاديمية  يف  الزائر  األستاذ 
الدولية،  الشؤون  يف  والخبري  السيايس  واملستشار 
اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز 
الرياض، اململكة العربية السعودية، غرة ربيع األول 

1438هـ/ 30 نوفمرب 2016م )مساًء(.

والفرص(،  التحديات  األوسط:  الشرق  يف  )التطورات   	
غزايل،  أحمد  سيد  األسبق  الجزائر  حكومة  رئيس 
محاضرة عامة، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات 
السعودية،           العربية  اململكة  الرياض،  اإلسالمية، 

28 ربيع األول 1438هـ/ 27 ديسمرب 2016م.
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الزيارات
واالستقباالت

استقبل املركز خالل سنة 1437هـ/2016م عدداً كبرياً من الزائرين املرموقني عىل املستوى السيايس والثقايف والبحثي، 
وكان املركز موئالً لكثرٍي من الشخصيات العامة، وأساتذة الجامعات، ورّواد الثقافة، والسياسيني، والوفود الطالبية 

والبحثية من داخل اململكة العربية السعودية وخارجها، منهم:
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سعود  بن  محمد  بنت  نورة  األمرية  السمو  صاحبة   	
بن عبدالرحمن آل سعود حرم صاحب السمو املليك 
منطقة  أمري  عبدالعزيز  بن  بندر  بن  فيصل  األمري 
لالّطالع  2015م،  أكتوبر   15 1437هـ/  محرم   2 الرياض، 

عىل آخر أنشطة املركز وفعالياته.

يف  الجنوبية  كوريا  سفارة  من  املستوى  رفيع  وفد   	
بحث  2015م،  أكتوبر   18 1437هـ/  محرم   5 الرياض، 

أوجه التعاون الثقايف بني املركز والسفارة.

الوطني  والرتاث  للسياحة  العامة  الهيئة  من  وفد   	
السعودية، 7 محرم 1437هـ/ 20 أكتوبر 2015م، االجتماع 
بن  بن سعود  فيصل  األمري  املليك  السمو  مع صاحب 
عبداملحسن األمني العام املساعد، وجولة يف قاعة امللك 

فيصل التذكارية.

وفد من منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة   	
)اليونسكو(، 7 محرم 1437هـ/ 20 أكتوبر 2015م، االتفاق 

عىل مشاركة املركز يف أحد معارض املنظمة.

وفد من سفارة أذربيجان يف الرياض، 8 محرم 1437هـ/   	
21 أكتوبر 2015م، بحث أوجه التعاون الثقايف املشرتك، 

ودعوة املركز إىل املشاركة يف املعارض بالعاصمة باكو.

وفد من االتحاد األوروبي، 13 محرم 1437هـ/ 26 أكتوبر   	
2015م، بحث أوجه التعاون املستقبيل مع املركز.

وفد من طالبات كلية السياحة واآلثار يف جامعة امللك   	
سعود بالرياض، 26 صفر 1437هـ/ 8 ديسمرب 2015م، 

جولة يف أرجاء املركز.

السيد جريجور مارينج مسؤول برنامج تعزيز املجتمع   	
2015م،  ديسمرب   9 1437هـ/  صفر   27 السوري،  املدين 

جولة يف قسم املخطوطات باملركز.

وفد من مسؤويل بعثة االتحاد األوروبي يف الرياض،       	
مناقشة  2015م،  ديسمرب   21 1437هـ/  األول  ربيع   10

وإعداد ورش عمل مشرتكة مع املركز.

لإلناث يف  الشامل  التأهيل  مركز  أيتام  من  مجموعة   	
القدس بفلسطني، 13 ربيع األول 1437هـ/ 24 ديسمرب 

2015م، جولة يف قسم املخطوطات باملركز واملكتبة.

أوغلو  داود  أحمد  السيد  حرم  أوغلو  سارة  السيدة   	
رئيس الوزراء الرتيك والوفد املرافق لها، 21 ربيع األول 
املركز  أنشطة  أهم  االّطالع عىل  يناير 2016م،   1 1437هـ/   

وفعالياته.
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السيد محمد غورماز رئيس الشؤون الدينية الرتكية   	
والدعوة واإلرشاد  الشؤون اإلسالمية  وزارة  ووفد من 
2016م،  يناير   4 1437هـ/  األول  ربيع   24 السعودية، 
بحث أوجه التعاون بني املركز ورئاسة الشؤون الدينية 

الرتكية.

حزب  من  الربيطاين  العموم  مجلس  من  وفد   	
املحافظني، 7 جمادى األوىل 1437هـ/ 15 فرباير 2016م.

الرياض،          يف  رومانيا  سفري  كومان  ميهاي  السفري   	
13 جمادى األوىل 1437هـ/ 21 فرباير 2016م، بحث إقامة 

تعاون بني املركز والسفارة.

الرياض،      يف  الربتغال  سفري  كارفالو  مانويل  السفري   	
بحث  2016م،  فرباير   29 1437هـ/  األوىل  جمادى   21
التعاون مع املركز يف أنشطة ثقافية مختلفة، وإقامة 

محاضرة تعريفية باملجتمع اإلسالمي يف الربتغال.

وفد من السفارة اإليطالية يف الرياض برئاسة السفري   	
لوكا فرياري، 21 جمادى األوىل 1437هـ/ 29 فرباير 2016م، 

بحث أوجه التعاون بني املركز والسفارة.

وفد من الكلية امللكية للدراسات الدفاعية الربيطانية،   	
9شعبان 1437هـ/ 16 مايو 2016م، جولة داخل املركز.

 ،Kӧrber Foundation وفد من مؤسسة كوربر األملانية  	
11 شعبان 1437هـ/ 18 مايو 2016م، بحث أوجه التعاون 

مع املركز.

بالرياض،     اليابان  سفارة  يف  الثقايف  القسم  من  وفد   	
اإلعداد  2016م،  سبتمرب   27 1437هـ/  الحجة  ذي   25

ملحاضرات مشرتكة.

األزهر  وكيل  برئاسة  الشريف  األزهر  مشيخة  من  وفد   	
الدكتور عباس شومان، 8 محرم 1438هـ/ 9 أكتوبر 2016م.

التصاميم والفنون يف جامعة  وفد من طالبات كلية   	
محرم   26 بالرياض،  عبدالرحمن  بنت  نورة  األمرية 
1438هـ/ 27 أكتوبر 2016م، إجراء دراسات محلية ملشروع 

بحثي يف الجامعة.

األملاين،  الربملان  رئيس  نائبة  روت  كالوديا  السيدة   	
ووفد من السفارة األملانية بالرياض، 8 صفر 1438هـ/              
8- نوفمرب 2016م، االّطالع عىل أنشطة املركز وفعالياته.

غزايل،        أحمد  سيد  األسبق  الجزائر  حكومة  رئيس   	
28 ربيع األول 1438هـ/ 27 ديسمرب 2016م.



أقيم )مؤتمر سعود االوطان( خالل الفرتة )من ١7- ١9 رجب ١٤٣7هـ(، 
املوافق لـ)٢٤- ٢٦ إبريل ٢٠١٦م(؛ تكريماً لصاحب السمو املليك األمري سعود الفيصل –رحمه الله– 
بمركز امللك عبدالعزيز الدويل للمؤتمرات بمدينة الرياض، وتضمن جدول الجلسات العلمية 
واملحاضرات ١٤ محاضرة يف ١٣ جلسة، تتناول خمسة محاور رئيسة عن مسرية األمري سعود 
الفيصل -رحمه الله-، العلمية واملهنية، ونماذج من جهوده الدبلوماسية، مثل إحالل السالم 
يف لبنان، وتحرير الكويت من الغزو العراقي، وترسيخ األمن اإلقليمي، والرؤية السياسية عند 
سعود الفيصل، وإسهاماته يف الدفاع عن الحقوق املشروعة للشعب الفلسطيني، ومكافحة 

ظاهرة اإلرهاب والتطرف، وشارك فيها عدد من الشخصيات من بينهم:

مؤتمر

سعود األوطان



خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.	 
صاحب الجاللة امللك خوان كارلوس، ملك إسبانيا السابق.	 
فخامة الرئيس أمني الجميل، رئيس الجمهورية اللبنانية األسبق.	 
صاحب السمو املليك األمري محمد بن نايف بن عبدالعزيز: ويل العهد.	 
صباح بن خالد الصباح: النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الكويت.	 
محمد بن مبارك آل خليفة: نائب رئيس الوزراء، البحرين.	 
فهد بن محمود آل سعيد: نائب رئيس الوزراء، عمان.	 
رياض فريد حجاب: رئيس الوزراء األسبق، واملنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، سوريا.	 
الشيخ محمد الصباح السالم الصباح: نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق، الكويت.	 
حمد بن جاسم بن جرب آل ثاين: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السابق، قطر.	 
فؤاد السنيورة: رئيس الوزراء اللبناين األسبق.	 
طاهر نشأت املصري: رئيس الوزراء األردين األسبق.	 
محمود جربيل: رئيس الوزراء الليبي األسبق.	 
سالم فياض: رئيس الوزراء الفلسطيني األسبق.	 
عبد الله بن زايد آل نهيان: وزير الخارجية، اإلمارات.	 
يوسف بن علوي: وزير الشؤون الخارجية، عمان.	 
خالد بن أحمد آل خليفة: وزير الخارجية، البحرين.	 
مولود تشاويش أوغلو: وزير الخارجية، تركيا.	 
نيكوس كوتزياس: وزير الخارجية، اليونان.	 
أنور هوجاي: وزير الخارجية، كوسوفا.	 
عبد الحسن محمود عيل: وزير الخارجية، بنغالديش.	 
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معايل السيدة دانيال جيتمان: وزيرة دولة للشؤون الخارجية، رومانيا.	 
جورج مارتني: نائب وزير الخارجية، سويسرا.	 
ناصر جودة: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السابق، األردن.	 
الطيب الفايس الفهري: مستشار امللك ووزير الشؤون الخارجية والتعاون األسبق، املغرب.	 
ميغيل أنجل موراتينوس: وزير الخارجة السابق، إسبانيا.	 
لويس أمادو: وزير الخارجية السابق، الربتغال.	 
يشار ياكيش: وزير الخارجية السابق، تركيا.	 
نبيل فهمي: وزير الخارجية السابق، مصر.	 
محمد كامل عمرو: وزير الخارجية األسبق، مصر.	 
راشد عبدالله النعيمي: وزير الخارجية السابق، اإلمارات.	 
عبداإلله الخطيب: وزير الخارجية السابق، األردن.	 
عبدالرحمن شلقم: وزير الخارجية األسبق، ليبيا.	 
كمال مرجان: وزير الشؤون الخارجية األسبق، تونس.	 
حمادي ولد أميمو: وزير الشؤون الخارجية والتعاون األسبق، موريتانيا.	 
جوريغن شوربوغ: وزير دولة سابق للشؤون الخارجية، أملانيا.	 
هوشيار زيباري: وزير املالية، العراق.	 
بطرس حرب: وزير االتصاالت، لبنان.	 
إحسان إقبال: وزير التخطيط والتطوير، باكستان.	 
عبد الناصر ممادي: وزير العمل والتشغيل، جزر القمر.	 
الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل: مستشار رئيس الجمهورية، السودان.	 
األستاذ عيل زبري مزي: مستشار رئيس الجمهورية، جزر القمر.	 
عبد اللطيف الزياين: األمني العام ملجلس التعاون الخليجي.	 
عبد الله بشارة: األمني العام األسبق ملجلس التعاون الخليجي.	 
معايل الدكتور نبيل العربي: األمني العام لجامعة الدول العربية )حينها(.	 
معايل السيد عمرو موىس: األمني العام األسبق لجامعة الدول العربية.	 
نزار أمني مدين: األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي )حينها(.	 
أكمل الدين إحسان أوغلو: األمني العام األسبق ملنظمة التعاون اإلسالمي.	 
باإلضافة إىل عدد كبري من أصحاب السمو األمراء وأصحاب املعايل الوزراء والسفراء والضيوف.	 
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البحوث

يضّم املركز عدداً من الوحدات البحثية، 
ووحدة  السعودية،  الدراسات  وحدة  هـــي: 
الفكر  ووحدة  العربية،  اللغة  دراسات 
املغرب  دراسات  ووحدة  املعاصر،  السيايس 
الدراسات  ووحدة  إفريقيا،  وشمال  العربي 
اإليرانية،  الدراسات  ووحدة  اآلسيوية، 
وحدة  كّل  وُتعنى  الطاقة،  دراسات  ووحدة 
وتتكامل  محّددة،  بمهاّم  الوحدات  هذه  من 
يف  املركز  أهداف  تحقيق  سبيل  يف  جميعها 
االرتقاء بالبحث العلمي، وتقديم مادة علمية 
وترفدها  البحثية،  الحركة  ُتغني  محكمة 
متمّيزًة  مجموعًة  املركز  يضّم  كما  بالجديد. 
من الباحثني، ولديه عالقات واسعة مع عدٍد 

كبريٍ من الباحثني يف مختلف املجاالت. 
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سعـــــــــود  آل  تريك  بنت  نـــــورة  األمــــرية  السمــــو  صاحـــــبة   	
الوفـــــــد  ضمـــــن  شاركــــــت  املساعـــــــــد:  البحــــــــوث  إدارة  مدير 
السعودي يف فعاليات مؤتمر )التغريّ املناخي(، باريس، 
فرنســـا، 18 صفر- غــــــــــرة ربيـــــع األول 1437هـ/ 30 نوفمــــــــرب- 

12 ديسمرب 2015م.

السرحان: قّدم ورقًة بحثيًة  الدكتور سعود بن صالح   	
إعادة  حنبل:  بن  أحمد  عند  السياسية  )النظرية  عن 
خطابات  مواجهة  يف  التقليدية  نِّية  السُّ اكتشاف 
التطّرف(، يف الندوة العلمية الدولية )يف نقض أُسس 
التطّرف ومقوالته: مقاربات وتجارب(، الرباط، اململكة 
املغربية، 10-11 ربيع األول 1437هـ/ 21-22 ديسمرب 2015م.

بنت تريك آل سعود مدير  نورة  السمو األمرية  صاحبة   	
السنوي  املؤتمر  يف  شاركت  املساعد:  البحوث  إدارة 
 ،CERAWeek العاملية  وأسواقها  بالطاقة  الخاّص 
األوىل  جمادى  األمريكية،  املتحدة  الواليات  هيوسنت، 

1437هـ/ فرباير 2016م.

مدير  سعود  آل  تريك  بنت  نورة  األمرية  السمو  صاحبة   	
)سياسة  عمل  ورشة  حضرت  املساعد:  البحوث  إدارة 

العراق  يف  الطبيعي  والغاز  والنفط  الطاقة  قطاع 
إنجلرتا، شعبان 1437هـ/  إكسرت،  وكردستان(، جامعة 

مايو 2016م.

)إسرتاتيجية  دراسة  ناقشت  فطاين:  سمية  الباحثة   	
هاوس  تشاتهام  مركز  اإلرهاب(،  مكافحة  يف  اململكة 
برنامج  بريطانيا، ضمن  لندن،   ،Chatham House
1437هـ/   شوال  املركزين،  بني  املُربم  الباحثني  تبادل 

يوليو 2016م.

من  وفداً  رأس  السرحان:  صالح  بن  سعود  الدكتور   	
آل  تريك  بنت  نورة  األمرية  السمو  صاحبة  ضّم  املركز 
فيصل  والباحث  املساعد،  البحوث  إدارة  مدير  سعود 
أبو الحسن، يف زيارة إىل اليابان بهدف توطيد العالقات 
1437هـ/  شوال  طوكيو،  يف  اليابانية  واملراكز  املركز  بني 

يوليو 2016م.

السرحان: قّدم ورقًة بحثيًة  الدكتور سعود بن صالح   	
)التجربة السعودية يف مكافحة اإلرهاب(، مؤتمر  عن 
اململكة  الرباط،  للدراسات اإلسرتاتيجية،  املليك  املعهد 

املغربية، ذو الحجة 1437هـ/ سبتمرب 2016م.

أنشطة خارجية
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برنامج الباحث الزائر
أطلق املركز هذا الربنامج سنة 1420هـ/ 2000م لإلسهام يف رفع املستوى العلمي للبحوث والدراسات عن املنطقة وتاريخها 
وثقافتها، واستفاد من الربنامج خالل السنوات املاضية أكرث من 250 باحثاً من 55 بلداً مختلفاً، وتتمّثل رسالة الربنامج 
يف مساعدة الباحثني عىل معرفة مصادر املعلومات والخرباء يف مجال دراساتهم وبحوثهم يف اململكة العربية السعودية.

الباحثون الذين استضافهم الربنامج:

مدة املوضوعالجنسيةالباحثم
تاريخ البدايةاالستضافة

ليىل مقبول1
الرنويج - جامعة: أوسلو

األزمة السورية بني املشايخ ودور اململكة يف 
شوال 1436هـسنةمواجهة اإلرهاب

أغسطس 2015م

تينجي وانج2
الصني - جامعة: تسينج هوا، 

العالقات الخليجية الصينية منذ عام 1990م وقبل 
ذو الحجة 1436هـتسعة أشهرذلك

أكتوبر 2015م

شريين الطرابليس3
مصر - جامعة:أكسفورد، إنجلرتا

كيف يتّم العمل اإلنساين يف دول مجلس التعاون 
الخليجي يف بيئة التحّول السريع من الصراع 

والكوارث؟
صفر 1437هـعشرة أيام

ديسمرب 2015م

أناليسا بافان4
ربيع األول 1437هـأربعة أشهرعصر النهضة السعودي الجديد للعلوم الرتبويةإيطاليا - جامعة: بادوفا، إيطاليا

يناير 2016م

5
جانيس هيوجو جيونج

كوريا الجنوبية - جامعة: ديوك،  
الواليات املتحدة األمريكية

ربيع اآلخر 1437هـشهراملسلمون الصينيون يف مجتمع الحجاز
يناير 2016م

فيليب برتيت6
جمادى األوىل 1437هـ شهرالتاريخ االقتصادي يف شبه الجزيرة العربيةفرنسا - جامعة: السوربون، فرنسا

فرباير 2016م

7
مسعودة بانو

باكستان - جامعة: أكسفورد، 
إنجلرتا

مفهوم السلطة اإلسالمية يف كيفية الرّد عىل 
جمادى األوىل 1437هـ شهرمطالب الحداثة

مارس 2016م

8
ماريا سيد

باكستان - جامعة: أسرتاليا الوطنية، 
أسرتاليا 

العالقة الثنائية التاريخية بني باكستان واململكة 
جمادى األوىل 1437هـشهرانالعربية السعودية

مارس 2016م

9
يوسف سراج مافوده

الصني - جامعة: شيان جياوتونج، 
الصني

الفتوى يف الفقه اإلسالمي وتطبيقها يف اململكة 
رجب 1437هـثالثة أشهرالعربية السعودية

مايو 2016م

10

أشواق حاوتري
الواليات املتحدة األمريكية 

جامعة: كاليفورنيا- بريكيل، الواليات 
املتحدة األمريكية

شوال 1437هـستة أشهردراسة أنرثوبولوجية للطّب يف املخطوطات العربية
أغسطس 2016م

11
مشيفو كوندو

اليابان- جامعة:كيئو - طوكيو، 
اليابان 

ذو القعدة 1437هـ ثالثة أشهراملوقف الحايل للوضع االقتصادي للمملكة
سبتمرب 2016م

باباك محمد زاده12
هولندا  - جامعةكامربيدج، إنجلرتا

العالقة بني الدولة واملجتمع واستقاللية السياسة 
ذو الحجة 1437هـ أربعة أشهرالخارجية يف السعودية وإيران

سبتمرب 2016م

13
توبياس زومرباجيل

 أملانيا - جامعة: فريدريش ألكساندر 
بايرن، أملانيا

سياسة املناخ وحماية البيئة يف شبه الجزيرة 
ذو الحجة 1437هـثالثة أشهرالعربية

أكتوبر 2016م

مارتن روش14
بريطانيا - جامعة: أكسفورد، إنجلرتا

تطوير تدريس االقتصاد يف املؤسسات التعليمية 
املحرم 1438هـعشرة أيامالسعودية

أكتوبر 2016م
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مدة املوضوعالجنسيةالباحثم
تاريخ البدايةاالستضافة

هايروتيك إيشيجرو15
اليابان - جامعة: طوكيو، اليابان

دور مجلس الشورى وهيئة مكافحة الفساد 
يف اإلصالح لتعزيز املساءلة يف اململكة العربية 

السعودية
صفر 1438هـشهران

نوفمرب 2016م

أمينة ياكار16
تركيا - جامعة: إكسرت، إنجلرتا

التفاعل بني النظرية القانونية اإلسالمية والسياق 
ربيع األول 1438هـ شهراالجتماعي يف ضوء ممارسات اإلفتاء املعاصرة

ديسمرب 2016م

سمرية ياكار17
ربيع األول 1438هـ شهردور الُعرف يف تطّور الفقه اإلسالميتركيا - جامعة: إكسرت، إنجلرتا

ديسمرب 2016م

18

ناداف سمني
الواليات املتحدة األمريكية - جامعة: 

دارتموث- نيوهامبشاير، الواليات 
املتحدة األمريكية

ربيع األول 1438هـ14 يوماًالوهابية حقبة الخمسينيات والستينيات
ديسمرب 2016م

أبرز أنشطة الباحثني الزائرين خالل مدة استضافتهم:

التاريخالعنوانالنشاطاسم الباحثم

الداعيات ومجاالت املشاركة: ما وراء حلقة نقاشليىل مقبول1
الوعظ النسايئ

10 ربيع اآلخر 1437هـ  
 21 يناير 2016م

أنشودة البحر األحمر: مجتمعات إعداد دراسةجانيس هيوجو جيونج2
وشبكات املسلمني الصينيني يف الحجاز

دراسات، ع13، شوال 
1437هـ/ يوليو 2016م 

)باللغتني العربية 
واإلنجليزية(

برنامج
)مشروع إستراتيجية الشرق األوسط(

أجرت مبادرة مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية )مشروع إسرتاتيجية الشرق األوسط( بحوثاً وتحليالت 
متعّمقة تقع ضمن نطاق اإلسرتاتيجية اإلقليمية الكربى لألمن والدفاع، ورّكزت املبادرة يف التدخالت األجنبية يف سوريا، 
والتداعيات اإلقليمية الناتجة منها الواضحة للعيان يف مختلف أنحاء بالد الشام. وأصدرت املبادرة خالل عام واحد سبع 
دراسات، ونّظمت عدداً من حلقات النقاش، وساهمت يف بعض املؤتمرات الدولية املعنية. وكانت عناوين الدراسات 

التي صدرت ضمن هذه املبادرة هي:

ضد 	  الَعَقدية  املقاومة  بني  زلق  منحدر  اللبناين:  الله  لحزب  اإلقليمي  التوّرط  ذاهب؟  أنت  أين  إىل  الله«..  »حزب 
إسرائيل والتكّيف اإلسرتاتيجي يف سوريا.

تطور سياسة فرنسا يف سوريا.	 

سياسة أملانيا تجاه سوريا والعراق.	 

دور روسيا وإسرائيل يف الشرق األوسط.	 

إذا لم تتمّكن من حّل مشكلٍة فاجعلها أكرب: روسيا يف سوريا.	 

فّك رموز التدّخل الرويس يف سوريا: ماذا ستخسر موسكو؟	 

حلفاء ضعفاء: التعاون اإليراين الرويس الهّش يف سوريا.	 
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د. سعود بن صالح السرحان:

الدراسات واألبحاث:

شرف  عىل  دراسات  اإلسالم:  )سمات  كتاب  عرض   	
 The Lineaments of Islam: فريد ماكجرو دونر 
 ،)Studies in Honor of Fred McGraw Donner
تأليف: بول م. كوب، مجلة إلهيات، جامعة إسطنبول، 

تركيا، مج6، ع1.

)النظرية السياسية عند أحمد بن حنبل: إعادة اكتشاف   	
نِّية التقليدية يف مواجهة خطابات التطّرف(، ورقة  السُّ
أُسس  نقض  )يف  الدولية  العلمية  الندوة  بحثية، 
التطّرف ومقوالته: مقاربات وتجارب(، الرباط، اململكة 
املغربية، 10-11 ربيع األول 1437هـ/ 21-22 ديسمرب 2015م.

 Encyclopedia ثالث مواد يف دائرة املعارف اإلسالمية  	
فليت،  كيت  تحرير:  الثالث،  اإلصدار   ،of Islam
نواس،  وجون  ماترنج،  ودينيس  كريمر،  وجودرون 
وإيفرت روسن، ليدن وبوسطن: مطابع بريل، 1437هـ/ 

2016م.

واالقتصادية  السياسية  التحديات  اليمن:  بناء  )إعادة   	
امللك  مركز  مشارك،  محّرر  كتاب،  واالجتماعية(، 
الرياض،  اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث  فيصل 

اململكة العربية السعودية، 1437هـ/ 2016م.

ورقة  اإلرهاب(،  مكافحة  يف  السعودية  )التجربة   	
اإلسرتاتيجية،  للدراسات  املليك  املعهد  مؤتمر  بحثية، 
سبتمرب  1437هـ/  الحجة  ذو  املغربية،  اململكة  الرباط، 

2016م.

جهود باحثي
 اإلدارة

مؤتمر  بحثية،  ورقة  واملفّكرون(،  املُواِدع  )الفكر   	
)املُواَدعة السياسية يف فقه السنة والشيعة والصوفية 
مركز  واملعاصرة(،  اإلسالمية  الكالسيكية  العصور  يف 
امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، 
1438هـ/   األول  ربيع   8-7 السعودية،  العربية  اململكة 

6-7 ديسمرب 2016م.

)الصرب عىل ما نحن فيه خري من الفنت: نشأة املوادعة   	
مؤتمر  بحثية،  ورقة  السّني(،  الفكر  يف  السياسية 
)املُواَدعة السياسية يف فقه السنة والشيعة والصوفية 
مركز  واملعاصرة(،  اإلسالمية  الكالسيكية  العصور  يف 
امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، 

اململكة العربية السعودية، 7-8 ربيع األول 1438هـ/ 
 6-7 ديسمرب 2016م.

)جبهة فتح الشام(، دراسة، قيد اإلعداد.  	

املشاركات الصحفية:

سلسلة   يف  صدر  بحث  الحج(  وإدارة  )السعوديون   	
   )480  -  479( الفيصــــــــــــل  مـــــجلـــــــــــة  عـــــن  الفيصـــــــــــــــــل(  )كتــــــــــــــاب 

ذو الحجة 1437هـ - سبتمرب 2016م .
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األمرية نورة بنت تريك آل سعود:
الدراسات واألبحاث:

يف  وسياستها  اململكة  دوافع  حول  املزاعم  عىل  )الرّد   	
ع476-475،  الفيصل،  مجلة  مقال،  النفط(،  سوق 

شعبان- رمضان 1437هـ/ مايو- يونيو 2015م.

اململكة  وسياسات  دوافع  حول  املزاعم  يف  )قراءة   	
أكتوبر  1437هـ/  املحرم  ع3،  تعليقات،  النفطية(، 
والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز  2015م، 

اإلسالمية، الرياض، اململكة العربية السعودية.

نحو  مناخي:  تحّرك  وقت  يف  جديد  أسعار  )عصر   	
)باالشرتاك(،  ومتجاوب(  مرن  سعودي  اقتصاد 
يناير 2016م، مركز  ربيع اآلخر 1437هـ/  تعليقات، ع4، 
امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، 

اململكة العربية السعودية.

بعد  ما  )عراق  يف  فصل  العراق(،  يف  الطاقة  )قطاع   	
االحتالل: دراسة إسرتاتيجية للتحوالت ومراكز القوى(، 
والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز  خاّص،  تقرير 
اإلسالمية، الرياض، اململكة العربية السعودية، صفر 

1438هـ/ نوفمرب 2016م.

املؤتمرات والندوات واملحاضرات:

مؤتمر )التغريّ املناخي(، باريس، فرنسا، 18 صفر- غرة   	
ربيع األول 1437هـ/ 30 نوفمرب- 12 ديسمرب 2015م.

العاملية  وأسواقها  بالطاقة  الخاّص  السنوي  املؤتمر   	
CERAWeek، هيوسنت، الواليات املتحدة األمريكية، 

جمادى األوىل 1437هـ/ فرباير 2016م.

والغاز  والنفط  الطاقة  قطاع  )سياسة  عمل  ورشة   	
إكسرت،  جامعة  وكردستان(،  العراق  يف  الطبيعي 

إنجلرتا، شعبان 1437هـ/ مايو 2016م.

برنامج )تكامل(، وزارة العمل السعودية، نوفمرب 2016م.  	

د. سليمان بن عبدالرحمن الذييب:
الدراسات واألبحاث:

مركز  كتاب،  ولحيان(،  دادان  مملكتي  عاصمة  )ددن   	
امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، 

اململكة العربية السعودية، 1437هـ/ 2016م.

جدير  أم  األرنبية  قاع  من  صفائية  صفوية  )نقوش   	
والعمارية يف شمال اململكة العربية السعودية(، مركز 
امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، 
رمضان-  ع4،  قراءات،  السعودية،  العربية  اململكة 

شوال 1437هـ/ يونيو- يوليو 2016م.

املؤتمرات والندوات واملحاضرات:
)اآلثار العربية القديمة يف مدينة ددن العاصمة اللحيانية(،   	
والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز  محاضرة، 

اإلسالمية، الرياض، اململكة العربية السعودية.

ددن(،  موقع  يف  للتنقيبات  عشر  الثاين  )املوسم   	
محاضرة، قسم اآلثار، كلية السياحة واآلثار، جامعة 

امللك سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية.

)النقوش والكتابات يف منطقة القصيم(، محاضرة، النادي   	
األدبي يف القصيم، فرع الرس، اململكة العربية السعودية.

العربية  اململكة  يف  الثمودية  النقوش  )مدونة   	
العربية(،  )الكتابات  مؤتمر  يف  محاضرة  السعودية(، 
مركز الحصن، مدينة العني، اإلمارات العربية املتحدة.

الدورات العلمية:
اإلسكندرية، مصر،  اإلسكندرية،  مكتبة  النبطية(،  )اللغة   	

خمسة أيام.

)اللغة النبطية(، بيت السناري، القاهرة، مصر، أربعة أيام.  	

املشاركات الصحفية:
إمرباطوريات  صراع  اآلرامية:  نقوشها  ضوء  يف  )تيماء   	
مجلة  مقال،  حاكمة(،  واملرأة  اآلخر..  عىل  وانفتاح 
1437هـ/  رجب  اآلخرة-  جمادى  ع474-473،  الفيصل، 

مارس- إبريل 2016م.
)تواصل الجدل حول موقع عذاب قوم صالح(، مقال،   	

صحيفة الوطن السعودية.
املشـــاعـــــر  عــــن  عــــــــربّت  نقــــوش  الثمـــــوديــــــة:  )الكتابات   	

واليوميات(، مقال، صحيفة الوطن السعودية.
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محمد السديري:
الدراسات واألبحاث:

اململكة  إىل  بينغ  جني  يش  الرئيس  زيارة  أهمية  )رصد   	
تعليقات،  السعودية(،  الصينية  العالقات  وإشكالية 
امللك  مركز  2016م،  فرباير  1437هـ/  األوىل  جمادى  ع5، 
الرياض،  اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث  فيصل 

اململكة العربية السعودية.

التأثريات  تتّبع  الغربية:  إخواننا  بطرق  )التمّسك   	
السعودية عىل تطوير السلفية الصينية(، مجلة علم 

اجتماع اإلسالم.

املجلة  يف  فصل  الخليجية(،   - الصينية  )العالقات   	
السنوية، مركز األبحاث الخليجي.

)الصني والحدود الجديدة للدعوة: تحليل ظهور دفعة   	
دعوية موّجهة للصني يف اململكة العربية السعودية(، 

مجلة الدراسات العربية.

)الحجاج والالجئون والدعاة السلفيون وعدد ال ُيحىص   	
العالقة  يف  اإلسالمية  الروابط  دراسة  اآلخرين:  من 
الصينية- السعودية(، فصل يف كتاب )الصني والشرق 

األوسط(، مطبعة جامعة جورج تاون، قيد النشر.

املؤتمرات والندوات واملحاضرات:
اإلسرتاتيجية:  الطرق  مفرتق  عىل  األوسط  )الشرق   	
يف  ندوة  التحديات(،  مع  للتعامل  مشرتكة  جهود 

معهد شنغهاي للدراسات الدولية، يوليو 2016م.

الحاجة  السعودية:  الصينية-  اإلسرتاتيجية  )العالقات   	
إىل سرد جديد(، محاضرة، منتدى املعهد العربي حول 
الطاولة  اجتماع  عىل  اإلشراف  مع  والغرب،  الصني 
الصينية-  العالقات  مستقبل  حول  الختامي  املستديرة 

العربية، مايو 2016م.

وضع  الشرق:  يف  رأسها  ترفع  جديدة  وثنية  )طاغية   	
الصحيح(،  سياقها  يف  الصني  عن  »داعش«  خطابات 
محاضرة، ندوة قسم علم االجتماع يف جامعة هونج 

كونج، سبتمرب 2016م.

)الطائفية بني املسلمني الصينيني: السلفية يف الشمال   	
الغربي.. دراسة حالة(، محاضرة يف الجامعة الصينية 

بهونج كونج، نوفمرب 2016م.

د. فهد الشريف:
املؤتمرات والندوات واملحاضرات:

لتسع  حالة  دراسة  األمل:  وخيبة  الحلم  بني  )جدة   	
النظاميني(،  غري  األفارقة  املهاجرين  من  جاليات 
والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز  محاضرة، 
 20 السعودية،  العربية  اململكة  الرياض،  اإلسالمية، 

ربيع اآلخر 1437هـ/ 30 يناير 2016م.

ماساتشوستس،  هارفارد،  لجامعة  السنوي  املؤتمر   	
املوارد  قسم  ضمن  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
البشرية بوزارة العمل السعودية، 24 املحرم 1438هـ/ 

25 أكتوبر 2016م.

برنامج )تكامل(، وزارة العمل السعودية، نوفمرب 2016م.  	

السياسة  ملناقشة   HUAWEI هواوي  شركة  مؤتمر   	
الدويل،  بالتسويق  وعالقتهما  العامليني  واالقتصاد 
1438هـ/       األول  ربيع   9-8 املغربية،  اململكة  مراكش، 

7-8 ديسمرب 2016م.
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سارة املحمدي:
الدراسات واألبحاث:

يف  األوىل  للمرة  فيها  املرأة  وترّشح  البلدية  )االنتخابات   	
امللك  مركز  تقرير،  السعودية(،  العربية  اململكة  تاريخ 
الرياض، اململكة  فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

العربية السعودية.

)الحركة السلفية يف إندونيسيا(، تقرير، قيد اإلعداد.  	

املؤتمرات والندوات واملحاضرات:

)دور مراكز األبحاث يف محاربة التطّرف(، ورقة بحثية،   	
املواجهة  تدابري  يف  قراءة  التطرف:  )صناعة  مؤتمر 
ربيع   26-23 مصر،  اإلسكندرية،  مكتبة  الفكرية(، 

األول 1437هـ/ 3-5 يناير 2016م.

سمية فطاين:
الدراسات واألبحاث:

)تجنيد النساء وخطابات داعش املختلفة(، تعليقات،   	
فيصل  امللك  مركز  2016م،  أكتوبر  1438هـ/  املحرم  ع12، 
اململكة  الرياض،  اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث 

العربية السعودية.

)االنتخابات: تطّور الحكم املحيل والبلديات واالتجاهات   	
السياسية يف اململكة السعودية يف ضوء الجولة الثالثة 
لالنتخابات البلدية(، تقرير، مركز امللك فيصل للبحوث 
العربية  اململكة  الرياض،  اإلسالمية،  والدراسات 
السعودية، باالشرتاك مع الباحث فيصل أبو الحسن، 

قيد التحرير.

املؤتمرات والندوات واملحاضرات:

السعوديات(،  واملتطّرفات  التطّرف  خطابات  )نقد   	
ورقة بحثية، مؤتمر )صناعة التطرف: قراءة يف تدابري 
الفكرية(، مكتبة اإلسكندرية، مصر، 26-23  املواجهة 

ربيع األول 1437هـ/ 3-5 يناير 2016م.
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فيصل أبو الحسن:
الدراسات واألبحاث:

)جغرافية الحرب: إفريقيا- شمال(، فصل يف موسوعة   	
االجتماعية،  العلوم  منظور  من  الحربية:  سيج 

منشورات سيج.

)الدين والدولة يف العالم العربي: 1900- 2015م.. وجهة   	
نظر من شبه الجزيرة العربية(، أوراق مناقشة منتدى 
والسياسة  الدينية،  األمية  محو  هلسنيك:  سياسات 

الخارجية والدبلوماسية، والتفكري إىل األمام.

)الهجرة يف الفرنسية: خطابات عىل اإلنرتنت وخارجه   	
اإلنرتنت  يستخدم  الذي  املسلم  الفرنيس  الشباب  مع 
العربية  اململكة  إىل  الدينية  بالهجرة  يتعّلق  فيما 
مدرسة  تجريبية،  ودراسة  أطروحة  السعودية(، 

الدراسات العليا يف العلوم االجتماعية، باريس.

والبلديات  املحيل  الحكم  تطّور  )االنتخابات:   	
السعودية يف ضوء  اململكة  السياسية يف  واالتجاهات 
مركز  تقرير،  البلدية(،  لالنتخابات  الثالثة  الجولة 
امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، 
باالشرتاك  التحرير،  قيد  السعودية،  العربية  اململكة 

مع الباحثة سمية فطاين.

الفرنسيني  للمغرتبني  الرتاثية  املقتنيات  )استكشاف   	
السعودية(،  العربية  اململكة  يف  املتدّينني  املسلمني 
بحث الحصول عىل درجة الدكتوراه يف علم االجتماع، 
االجتماعية،  العلوم  يف  العليا  الدراسات  مدرسة 

باريس، قيد اإلعداد.

أبحاث تاريخية عن هجرة املسلمني من شمال إفريقيا   	
الفرنسية )يف الحقبة االستعمارية( إىل الشرق العربي، 
خصوصاً مكة املكرمة واملدينة املنورة )الرتكيز يف الشيخ 

محمد العربي التّباين(، قيد اإلعداد.

املشاركات الصحفية:
مع  تأيت  اإلصالحات  السعودية:  العربية  )اململكة    	
املسؤولية االجتماعية(، قناة الجزيرة، 17 رجب 1437هـ/ 

24 إبريل 2016م.
أن  يجب  السعودية  العربية  اململكة  يف  )التغيريات   	
25 شعبان  تايمز،  الخليج  الداخل(، صحيفة  من  تأيت 

1437هـ/ 1 يونيو 2016م.

د. محمد السبيطيل:
الدراسات واألبحاث:

)تقييم أوضاع املغرب العربي: 2015- 2016م(، دراسات،   	
فيصل  امللك  مركز  2016م،  إبريل  1437هـ/  رجب  ع10، 
اململكة  الرياض،  اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث 

العربية السعودية.

هل  التونسية..  النهضة  حركة  لحزب  العاشر  )املؤتمر   	
هو نهاية اإلسالم السيايس؟(، تعليقات، ع9، شوال 
للبحوث  فيصل  امللك  مركز  2016م،  يوليو  1437هـ/ 
العربية  اململكة  الرياض،  اإلسالمية،  والدراسات 

السعودية.

العربي(،  املغرب  دول  يف  املعاصر  الديني  )الخطاب   	
اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز 

الرياض، اململكة العربية السعودية، قيد التحرير.

املؤتمرات والندوات واملحاضرات:
عشر  التاسع  القرن  نهاية  يف  املكرمة  مكة  )علماء   	
امليالدي ومطلع القرن العشرين(، ورقة بحثية، ورشة 
اآلسيوية(،  االتصال  )مجموعة  ندوة  املكرمة(،  )مكة 

جامعة سول، كوريا الجنوبية، إبريل 2016م.

املكرمة(،  ملكة  واالجتماعي  االقتصادي  )التاريخ   	
مراكش،  مدينة  عياض،  القايض  جامعة  محاضرة، 

اململكة املغربية، نوفمرب 2016م.

االجتماعية  العلوم  يف  وتأثريه  التاريخي  البحث  )منهج   	
عياض،  القايض  جامعة  محاضرة،  والقانونية(، 

مراكش، اململكة املغربية، نوفمرب 2016م.

املشاركات الصحفية:
بلومب  والتزاماً..  قضيًة  املوسيقا  يرى  ألباين  )فنان   	
أُعيد  جعلني  عربي  قارئ  من  القرآن  سماع  فوربيس: 
ع474-473،  الفيصل،  مجلة  موسيقاي(،  صياغة 

جمادى اآلخرة- رجب 1437هـ/ مارس- إبريل 2016م.
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د. جوزيف أ. كيشيشيان:
الدراسات واألبحاث:

)تحديات التوريث يف ممالك الخليج العربي(، كتاب،   	
للدراسات  آسان  معهد  الجنوبية:  كوريـــــا  ســـــول، 
السياسية ASAN، ربيع األول 1437هـ/ ديسمرب 2015م.

اإلسالمية  املعارف  دائرة  يف  عبدالعزيز(،  بن  )فيصل   	
Encyclopedia of Islam، اإلصدار الثالث، تحرير: 
ماترنج،  ودينيس  كريمر،  وجودرون  فليت،  كيت 
وجون نواس، وإيفرت روسن، ليدن وبوسطن: مطابع 

بريل، 1437هـ/ 2016م.

)اململكة العربية السعودية والصني: البعد األمني(، معهد   	
الشرق األوسط، 30 ربيع اآلخر 1437هـ/ 9 فرباير 2016م.

دول  تواجه  التي  التحديات  االتحاد:  إىل  التحالف  )من   	
مجلس التعاون الخليجي يف القرن الحادي والعشرين(، 
للصحافة  ساسكس  تورنتو:  شيكاغو،  برايتون،  كتاب، 

األكاديمية، شوال 1437هـ/ يوليو 2016م.

)باسكال مينوريت واململكة العربية السعودية(، تقرير،   	
اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز 
الرياض، اململكة العربية السعودية، ذو القعدة 1437هـ/ 

أغسطس 2016م.

ذو  ع15،  دراسات،  العربي؟(،  التاريخ  يكتب  )َمن   	
فيصل  امللك  مركز  2016م،  سبتمرب  1437هـ/  الحجة 
اململكة  الرياض،  اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث 

العربية السعودية.

املؤتمرات والندوات واملحاضرات:
معهد  آسان،  اجتماع  اإلرهاب(  مع  )التعايش  مؤتمر   	
كوريا  سول،   ،ASAN السياسية  للدراسات  آسان 

الجنوبية، 19-20 رجب 1437هـ/ 26-27 إبريل 2016م.

مؤتمر )دول مجلس التعاون الخليجي ودورها يف الديناميات   	
الخامس  السنوي  األمرييك  العربي-  املؤتمر  اإلقليمية(، 
الواليات  يس،  دي  واشنطن  السياسة،  لصّناع  والعشرون 

املتحدة األمريكية، 25 املحرم 1438هـ/ 26 أكتوبر 2016م.

الجديدة(،  اإلدارة  تحت  األوسط  والشرق  )واشنطن   	
والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز  محاضرة، 
اإلسالمية، الرياض، اململكة العربية السعودية، 14 صفر 

1438هـ/ 14 نوفمرب 2016م.

سيباستيان ماير:
الدراسات واألبحاث:

اإلقليمي  التوّرط  ذاهب؟  أنت  أين  إىل  الله..  )حزب   	
لحزب الله اللبناين: منحدر زلق بني املقاومة الَعَقدية 
سوريا(،  يف  اإلسرتاتيجي  والتكّيف  إسرائيل  ضد 
مركز  2016م،  يناير  اآلخر 1437هـ/  ربيع  دراسات، ع7، 
امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، 

اململكة العربية السعودية.

اللبناين: 1985-2000م(، مسارات،  الله  )فهم صعود حزب   	
امللك  مركز  2016م،  إبريل  1437هـ/  اآلخرة  جمادى  ع23، 
اململكة  الرياض،  اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث  فيصل 

العربية السعودية.

)الهدوء الذي يسبق العاصفة: حزب الله يعّزز موطئ   	
قدمه عىل طول الحدود اللبنانية السورية(، تعليقات، 
فيصل  امللك  مركز  2016م،  مايو  1437هـ/  شعبان  ع6، 
اململكة  الرياض،  اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث 

العربية السعودية.

القوقاز(،  شمال  عىل  سوريا  يف  روسيا  حملة  )تداعيات   	
امللك  2016م، مركز  يونيو  تعليقات، ع7، رمضان 1437هـ/ 
اململكة  الرياض،  اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث  فيصل 

العربية السعودية.

السياسة  حول  البيضاء  2016م  عام  ورقة  )مراجعة:   	
األمنية األملانية ومستقبل الجيش األملاين(، تعليقات، 
ع11، ذو القعدة 1437هـ/ أغسطس 2016م، مركز امللك 
الرياض،  اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث  فيصل 

اململكة العربية السعودية.

)سياسة أملانيا تجاه سوريا والعراق(، دراسات، ع14،   	
ذو القعدة 1437هـ/ أغسطس 2016م، مركز امللك فيصل 
اململكة  الرياض،  اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث 

العربية السعودية.

سوريا(،  يف  الرويس  التدّخل  إىل  نظرة  عام:  مرور  )بعد   	
تعليقات، ع13، املحرم 1438هـ/ أكتوبر 2016م، مركز امللك 
اململكة  الرياض،  اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث  فيصل 

العربية السعودية.

)دور روسيا وإسرائيل يف الشرق األوسط(، دراسات،   	
امللك فيصل  2016م، مركز  أكتوبر  املحرم 1438هـ/  ع16، 
اململكة  الرياض،  اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث 

العربية السعودية.
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تينجي وانج:
الدراسات واألبحاث:

الخارجـــية  السعــــــوديـــــــــة  اإلسرتاتيجـــــيــــة  يف  التحــــّول   	
)باللغة الصينية(.

األوســــط  الشــــرق  يف  للصــــــني  االقتصاديـــــة  التأثريات   	
)باللغة الصينية(.

للنفط: اإلسرتاتيجيات يف فرتة األسعار  املنتجة  الدول   	
املنخفضة )باللغة الصينية(.

املسافة بني الصني والشرق األوسط لم تُعْد بعيدًة بعد   	
اآلن )باللغة العربية(.

)باللغة  الصني  ومشاركة  املضطرب  األوسط  الشرق   	
الصينية(، مشاركًة مع الربوفيسور تشن تيش.

)باللغة  الصني  ومشاركة  الخليج  يف  املشرتك  األمن   	
اإلنجليزية(.

واملستقبل،  املايض  والسعودية:  الصني  بني  العالقات   	
،)باللغة اإلنجليزية(، قيد اإلعداد.

املؤتمرات والندوات واملحاضرات:
)التعاون السعودي الصيني يف بناء الحزام والطريق،   	
واملوقف من الجماعات اإلرهابية، واألزمة يف سوريا(، 
الدولية  للدراسات  الصيني  املعهد  مع  نقاش  حلقة 
والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز   ،CIIS
السعودية،            العربية  اململكة  الرياض،  اإلسالمية، 

21 جمادى األوىل 1437هـ/ 29 فرباير 2016م.

املنتدى العاملي للسالم، بكني، يوليو 2016م.  	

بحوث  مركز  الفكري،  الصني  أبحاث  مركز  تطوير   	
التنمية التابع ملجلس الدولة، بكني، يوليو 2016م.

أغسطس  كامربيدج،  لألبحاث،  الخليج  مركز  اجتماع   	
2016م.

الصني،  سني،  يات  صن  جامعة  شنتشن،  منتدى   	
ديسمرب 2016م.

د. ماكيو يامادا:
عن  بحثه  وبدأ  2016م،  عام  خريف  يف  املركز  إىل  انضّم 
السعودية  العربية  اململكة  بني  االقتصادية  العالقات 

وآسيا الشرقية.

الدراسات واألبحاث:
السعودية  االقتصادية  العالقات  وتحّول   2030 )رؤية   	
للبحوث  فيصل  امللك  مركز  تقرير،  اليابانية(، 
العربية  اململكة  الرياض،  اإلسالمية،  والدراسات 

السعودية، يناير 2017م.
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اإلعالم 
والنشر

يف  الباحثـــني  دعــم  إىل  املركز   يسَعــــى 
البـحــــــث  مجــــال  يف  مختلفة  إصــــــــدارات  توفـــــري 
تعليقات(،  دراسات،  قراءات،   ( كـ  العــلمـــــي 
واملجاالت  الرتاث  تحقيق  مجال  يف  كتب  أو 

األخرى.
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النشر
يصدر املركز مجموعًة متعّددًة من اإلصدارات، هي:

الشرق 	  منطقة  يف  والفكرية  السياسية  القضايا  ملناقشة  املتخّصصني  أحد  يكتبه  معّمق  بحثي  إصدار  دراسات: 
األوسط والعالم اإلسالمي، ويصدر شهرياً باللغتني العربية واإلنجليزية.

مسارات: تقرير دوري تعّده إحدى الوحدات البحثية يف املركز، ويصدر كّل شهرين باللغتني العربية واإلنجليزية، 	 
ويدرس يف كّل عدد موضوعاً محّدداً، ويرصد التطورات األخرية يف منطقة الشرق األوسط والعالم اإلسالمي.

القضايا 	  ببعض  وُيعنى  واإلنجليزية،  العربية  باللغتني  شهرين  كل  يصدر  نسبياً،  كبري  بحثي  إصدار  قراءات: 
املتخّصصة التي تهتّم بدراستها الوحدات البحثية املختلفة يف املركز.

- تعليقات: مقال صغري ُينشر إلكرتونياً فقط باللغتني العربية واإلنجليزية، ويقّدم تحليالت معّمقة مختصرة ترّكز 	 
يف أحد األحداث السياسية، ويتمّيز بأنه يواكب القضايا الراهنة وهي مازالت يف ذروة تناولها.

السعودية  الساحة  عىل  املهمة  القضايا  إحدى  باستفاضٍة  تتناول  التي  املتخّصصة  الكتب  بعض  كذلك  املركز  ويصدر 
واإلقليمية والدولية، إضافًة إىل مجموعة من الدراسات الخاصة والتقارير غري الدورية التي يصدرها املركز منفرداً أو 

مشاركًة مع غريه من الجهات.
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قائمة إصدارات سنة 1437هـ/ 2016م
أوالً: دراسات

رقم 
مؤّلفهعنوان اإلصدار اإلنجليزيعنوان اإلصدار العربيتاريخ إصدارهاإلصدار

ربيع اآلخر 1437هـع7
يناير 2016م

 »حزب الله«.. إىل أين أنت ذاهب؟
التوّرط اإلقليمي لحزب الله اللبناين: 
منحدر زلق بني املقاومة الَعَقدّية ضد 

إسرائيل والتكّيف اإلسرتاتيجي يف سوريا

Quo vadis, “Party of God”, 
The Regional Entanglement 
of the Lebanese Hezbollah

سيباستيان 
ماير

جمادى األوىل 1437هـع8
فرباير 2016م

دعاية اإلرهاب: إعالم تنظيم داعش 
وإسرتاتيجية عمله

ISIS Media Outlets and its 
Organizational Strategy

محمد 
العربي

جمادى اآلخرة 1437هـع9
جني ديفورد France’s Policy on Syriaتطور سياسة فرنسا يف سورياإبريل 2016م

وأوليفر كمب

رجب 1437هـ ع10
 إبريل 2016م

تقييم أوضاع املغرب العربي: 2015- 
2016م

Al-Maghreb Al-Arabi: 
Between Democratization 
and Counter-terrorism

محمد 
السبيطيل

شعبان 1437هـع11
داعش واإلرهاب العابر للحدودمايو 2016م

Da’ish and Transnational 
Terrorism

حسن سالم

رمضان 1437هـع12
يونيو 2016م

كيف يمكن للعرب إنشاء جماعة 
ضغط )لوبي(؟

How should the Arab world 
start a lobby?

دانيا 
الخطيب

شوال 1437هـ ع13
 يوليو 2016م

أنشودة البحر األحمر: مجتمعات 
وشبكات املسلمني الصينيني يف الحجاز

A Song of the Red Sea: 
Communities and Networks 
of Chinese Muslims in the 
Hijaz

هيوجو 
جيونج

ذو القعدة 1437هـ ع14
سياسة أملانيا تجاه سوريا والعراقأغسطس 2016م

Germany’s Foreign and 
Security Policy in Syria and 
Iraq, 2011-2016

سيباستيان 
ماير

ذو الحجة 1437هع15
جوزيف ?Who Writes Arab Historyمن يكتب تاريخ العرب؟سبتمرب 2016م

كشيشيان

املحرم 1438هـع16
دور روسيا وإسرائيل يف الشرق األوسطأكتوبر 2016م

Sometimes Peculiar, 
Mostly Pragmatic: Russian- 
Israeli Intersection in the 
Contemporary Middle East

سيباستيان 
ماير

صفر 1438هـع17
نوفمرب 2016م

التجربة الجزائرية يف مكافحة اإلرهاب: 
بوحنية قوي-الحصاد واستشراف املستقبل

ربيع األول 1438هـ ع18
ديسمرب 2016م

الثقافة السياسية اليابانية: الجذور 
محمود عزت-ومالمح الخصوصية
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ثانياً: مسارات

رقم 
اإلصدار

عنوان اإلصدار اإلنجليزيعنوان اإلصدار العربيتاريخ إصداره

املحرم 1437هـع19
 أكتوبر 2015م

حركة االحتجاج املدين يف العراق
بعد 31 يوليو عام 2015 م:

آليات التشّكل ومآالت املستقبل

Civil Protest Movement in Iraq Post 
31 July 2015: Formation Mechanisms 
and Future Scenarios

صفر 1437هـع20
نوفمرب 2015م

إذا لم تتمّكن من حّل مشكلٍة 
فاجعلها أكرب: روسيا يف سوريا

If You Cannot Solve a Problem, Make 
it Bigger: Russia in Syria

ربيع األول 1437هـ  ع21
 ديسمرب 2015م

فك رموز التدخل الرويس يف سوريا: 
ماذا ستخسر موسكو؟

Deciphering Russian Interference in 
Syria: What is at Stake for Moscow?

ربيع اآلخر 1437هـع22
يناير 2017م

حلفاء ضعفاء: التعاون اإليراين 
الرويس الهش يف سوريا

Tenuous Allies: Iran and Russia’s 
Brittle Syrian Collaboration

جمادى اآلخرة 1437هـ  ع23
 إبريل 2016م

فهم صعود حزب الله اللبناين )1985- 
2000م(

Understanding the Rise of the 
Lebanese Hezbollah: The 1985-2000 
South Lebanon Security Zone 
Conflict

رجب- شعبان 1437هـ  ع24
 إبريل- مايو 2016م

خالف يف القمة: أربعة عقود من 
الوئام والصراع واملصالحة بني هاشمي 

رفسنجاين وعيل خامنئي

Friction at the Helm: Four Decades 
of Amity, Conflict, and Reconciliation 
between Hashemi Rafsanjani and Ali 
Khamenei

رمضان- شوال 1437هـ  ع25
يونيو- يوليو 2016م

قوات سوريا الديمقراطية: توافق بني 
واشنطن وموسكو.. وعداء مع تركيا

Syrian Democratic Forces (SDF): 
From the Washington - Moscow 
agreement to Animosity with Turkey

ذو القعدة- ذو الحجة 1437هـع26
أغسطس- سبتمرب 2016م

عودة ظهور الحزب الديمقراطي 
الكردستاين يف إيران بعد عقدين من 

الغياب: تهديد حقيقي أم متخّيل؟

The Kurdish Democratic Party of Iran 
Reappears after a 20-Year Hiatus: Is it 
a Real or an Imagined Threat to the 
Islamic Republic?

املحرم- صفر 1438هـ  ع27
 أكتوبر- نوفمرب 2016م

شهادة حسني منتظري عىل اإلعدامات 
السياسية يف إيران عام 1988م

Hossein- Montazeri Exchange 1988 
Reviseted

الربيعان 1438هـ  ع28
ديسمرب 2016- يناير 2017م

قضية األقليات يف سوريا: من الحظر 
-إىل الحضور الطاغي
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ثالثاً: قراءات

رقم 
اإلصدار

مؤّلفهعنوان اإلصدار اإلنجليزيعنوان اإلصدار العربيتاريخ إصداره

رجب- شعبان 1437هـع3
 Etymology and Evolutionقومية الهوي الصينية إبريل- مايو 2016م

of the Term Huizu
وان يل

رمضان- شوال 1437هـع4
 يونيو- يوليو 2016م

نقوش صفويّة )صفائّية( من 
قاع األرنبّية أم جدير والعمارّية 

يف شمال اململكة العربية 
السعودية

-

سليمان بن 
عبدالرحمن الذييب 
ومدالله بن عويضة 

الهيشان

ذو القعدة- ذو الحجة 1437هـ ع5
أغسطس- سبتمرب 2016م

استهالك وإنتاج الطعام 
زياد مهدي -والشراب يف اململكة النبطية

السالمني

املحرم- صفر 1438هـع6
 أكتوبر- نوفمرب 2016م

التعليم يف املدينة املنورة يف 
القرن السابع عشر

Seventeenth-century 
Islamic teaching in Medina:
The life, Circle, and forum 
of Ahmad al-Qushashi

زيك خري األمم

رابعاً: تعليقات

رقم 
مؤّلفهعنوان اإلصدار اإلنجليزيعنوان اإلصدار العربيتاريخ إصدارهاإلصدار

ربيع اآلخر 1437هـ  ع4
يناير 2016م

عصر أسعار جديد يف وقت 
تحّرك مناخي: نحو اقتصاد 

سعودي مرن ومتجاوب

A New Price Era in a Time 
of Climate Action: Towards 
a Resilient and Responsive 
Saudi Economy

مشاعل بنت سعود 
الشعالن ونورة بنت 

تريك آل سعود

جمادى األوىل 1437هـ  ع5
 فرباير 2016م

رصد أهمية زيارة الرئيس يش 
جني بينغ إىل اململكة وإشكالية
العالقات الصينية- السعودية

The President Xi Jinping’s 
visit and the Problem 
of the Sino-Saudi 
Relationship

محمد السديري

شعبان 1437هـ  ع6
 مايو 2016م

الهدوء الذي يسبق العاصفة: 
حزب الله يعّزز موطئ قدمه 

عىل طول الحدود اللبنانية 
السورية

Calm before the storm, 
Hezbollah solidifies 
its foothold along the 
Lebanese-Syrian border

سيباستيان ماير

رمضان 1437هـ  ع7
 يونيو 2016م

تداعيات حملة روسيا يف سوريا 
عىل شمال القوقاز

The Fallout of Russia’s Syria 
Campaign in the North 
Caucasus

سيباستيان ماير

رمضان 1437هـ  ع8
 يونيو 2016م

مالحظات حول التغيريات 
مالك العبدة-األخرية يف قيادة »أحرار الشام«

شوال 1437هـ  ع9
 يوليو 2016م

املؤتمر العاشر لحزب حركة 
النهضة التونسية: هل هو نهاية 

اإلسالم السيايس؟

The 10th Congress of the 
Tunisian Ennahda Party: Is 
it the End of Political Islam?

محمد السبيطيل
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رقم 
مؤّلفهعنوان اإلصدار اإلنجليزيعنوان اإلصدار العربيتاريخ إصدارهاإلصدار

شوال 1437هـ ع10
يوليو 2016م

إسرتاتيجية املغرب يف مواجهة 
التطرف واإلرهاب: دراسة 

سوسيو- تاريخية
الحسن حما-

ذو القعدة 1437هـع11
أغسطس 2016م

مراجعة: ورقة عام 2016 م 
البيضاء حول السياسة األمنية 

األملانية ومستقبل الجيش 
األملاين

The Making of the 2016 
White Paper: Incorporating 
Society as a Whole

سيباستيان ماير

املحرم 1438هـع12
أكتوبر 2016م

تجنيد النساء وخطابات داعش 
املختلفة

Adapting to Your Audience: 
Linguistic Divergences in 
Daesh Female Recruitment 
Material

سمية فطاين

املحرم 1438هـع13
أكتوبر 2016م

بعد مرور عام.. نظرة إىل 
التدّخل الرويس يف سوريا

One year on– putting 
Russia’s Syria campaign 
into perspective

سيباستيان ماير

خامساً: الكتب

اسم املؤلف / املحققعنوان الكتابم

 مجموعة من املؤلفنيإعادة بناء اليمن: التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية1
تحرير: نويل بريهوين وسعود السرحان

سليمان بن عبدالرحمن الذييب وآخرونددن عاصمة مملكتي دادان ولحيان2

تحقيق وتقديم ودراسة: قاسم السامرايئالدراية يف معرفة الرواية.. مشيخة ابن العاقويل3

تحقيق: إبراهيم باجسأنشاب الكثب يف أنساب الكتب.. فهرست مرويات السيوطي4

تحقيق: يحيى محمود بن جنيدبيان مراحل الحج من تلو.. رحلة مصطفى فقري الله العبايس إىل الحج5

أمني سيدوأبو الوليد ابن رشد.. رائد الفكر وفيلسوف العقل6
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سادساً: دراسات وتقارير خاصة
والدراسات  الخاّصة  التقارير  من  عدداً  املركز  أصدر 
امللّحة،  الراهنة  القضايا  بعض  عن  البحثية  واملشروعات 
واليمن،  والعراق،  سوريا،  من:  كلٍّ  يف  األوضاع  تناولت 

ومن أهم هذه الدراسات والتقارير يف 1437هـ/2016م:
تقرير خاّص عن زيارة الرئيس الصيني للمملكة.	 
تقرير خاّص عن اليمن.	 
عدن، 	  يف  اليمنية  الحكومة  تواجه  التي  التحديات 

تقرير خاّص.
نطاق 	  أم مشاركة يف  تدّخل شامل  الصني وسوريا.. 

ضّيق؟ تقرير خاّص.
الحّل، 	  األزمة السورية بني تحّوالت الصراع وجمود 

مشروع بحثي.
عراق ما بعد االحتالل: دراسة إسرتاتيجية للتحوالت 	 

ومراكز القوى، مشروع بحثي.
السعودية 	  االقتصادية  العالقات  وتحّول   2030 رؤية 

اليابانية، تقرير.

التسويق
توزيع إصدارات 	  لتمديد عقود  املكتبات  التواصل مع 

املركز.
لتوزيع 	  اإللكرتونية  املواقع  من  عدٍد  مع  التنسيق 

إصدارات املركز، منها موقع نيل وفرات دوت كوم.
التعاقد مع شركة لتسويق إصدارات املركز.	 
والنشر 	  اإلعالم  إلدارة  التشغيلية  الخطة  إعداد 

والتسويق لسنة 1438هـ/ 2017م.
تجهيز مشروع منّصة املتجر اإللكرتوين للمركز.	 
بناء قاعدة بيانات توزيع إصدارات املركز مع عدٍد من 	 

املكتبات عىل مستوى اململكة.
بشكل 	  املركز  إصدارات  دليل  تحديث  عىل  العمل 

ووسائل  اإلنرتنت  عىل  النشر  مع  ليتوافق  موّسع 
التواصل االجتماعي.

المعارض
تضّم القائمة التي شارك بها املركز يف آخر معارض الكتب 
الثقافية،  الفيصل  ودار  املركز  إصدارات  من  كتاب   200
وآثار،  وتراجم  تاريخ  بني:  الكتب  موضوعات  وتنّوعت 
وعلوم  معاصرة،  وقضايا  ودراسات  تراث،  وتحقيق 
ونقد،  وأدب  ولغة  عامة،  ومعارف  وعلوم  إسالمية، 

وتربية وتعليم، وعلم اجتماع.
ومن معارض الكتب التي شارك فيها املركز:

معرض الشارقة الدويل للكتاب، 20-30 املحرم 1437هـ/ 	 
2-12 نوفمرب 2015م.

معرض جدة الدويل للكتاب، 1-11 ربيع األول 1437هـ/ 	 
12-22 ديسمرب 2015م.

معرض مكتبة اإلسكندرية الدويل للكتاب،  	 
11-24 جمادى اآلخرة 1437هـ/ 21 مارس- 3 إبريل 2016م.

معرض الرياض الدويل للكتاب، 30 جمادى األوىل 	 
- 10 جمادى اآلخرة 1437هـ/ 9-19 مارس 2016م.

شوال 	   26-20 للكتاب،  الدويل  إسطنبول  معرض 
مكتبة  مع  بالتعاون  2016م،  يوليو   31-25 1437هـ/ 

اإلسكندرية.
امللك 	  بجامعة  واآلثار  السياحة  كلية  يف  املركز  جناح 

سعود، 15-19 املحرم 1438هـ/ 16-20 أكتوبر 2016م.
ربيع 	   16-12 السعودية،  ألوان  ملتقى  املركز يف  جناح 

األول 1438هـ/ 11-15 ديسمرب 2016م.
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المطبعة
للمطبعة نشاط مكّثف؛ إذ تقوم بطباعة جميع إصدارات 
املركز من كتب ودوريات مختلفة، ومطويات تعريفية، 
إضافًة إىل تجليد عدٍد من املخطوطات النادرة، وتجهيز 
ومن  )الرقمنة(.  اإللكرتوين  التصوير  لعملية  الكتب 

جهود املطبعة يف ذلك:

طباعة 5084 نسخة من 39 عنواناً.	 

تجليد قرابة عشرة آالف عنوان تجليداً فاخراً.	 

تجليد قرابة 35 ألف عنوان تجليداً عادياً.	 

تجليد 18 مخطوطة نادرة.	 

ضمن 	  إلكرتونياً  لتصويرها  عنوان  ألف   15 تجهيز 
الكتب  املركز  فيه  يحّول  الذي  الرقمنة  مشروع 

.PDF املطبوعة إىل نسخ إلكرتونية بصيغة

طباعة بروفات املجالت واإلصدارات الخاصة باملركز، 	 
مستلزمات  وطباعة  والتصوير،  النسخ  وأعمال 
والخطابات  القرطاسيات  من  املختلفة  املركز  إدارات 

وغري ذلك.

مهام مسندة
التغطية اإلعالمية ألنشطة املركز املرئية، واملسموعة، 	 

واملقروءة.

تصميم، 	  املركز:  إصدارات  مراحل  عىل  اإلشراف 
وطباعة، وتوزيع، وبيع.

اإلشراف عىل النشر اإللكرتوين يف املركز.	 

توزيع منتجات املركز يف إطار خطط إعالمية تسويقية.	 

الجهات 	  مع  للمركز  املؤسسية  العالقات  تعزيز 
التقنية  الوسائل  خالل  من  والخارجية  الداخلية 
الجسور  للتواصل وبناء  والتقليدية، وإنشاء قنوات 
معهم ومع فئات املجتمع املتخّصصة يف مجال نشاط 

املركز.

التقييم املستمر لنتائج الوسائل واألدوات واألنشطة 	 
التسويقية، واقرتاح الحلول لتطوير جودتها.

إعداد وتنفيذ الخطة السنوية لتسويق منتجات املركز 	 
التسويق  حمالت  وتنفيذ  اإللكرتوين،  موقعه  عرب 

اإللكرتوين.

تخطيط وإدارة األنشطة اإلعالمية والتسويقية املباشرة 	 
للمطبوعات والنشر واألنشطة التي يقيمها املركز.

إعداد الخطط اإلعالمية للمناسبات والفعاليات.	 

ومواقع 	  للمركز،  اإللكرتوين  املوقع  محتوى  إدارة 
التواصل االجتماعي.
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التدريب 
والتنمية 

البشرية

سعى املركز لتحقيق رؤية امللك فيصل 
العربية  اململكة  تكون  بأن  الله(  )رحمه 
السعودية مصدر إشعاع لإلنسانية؛ فقام 
املوارد  لتنمية  الفيصل  "معهد  بإنشاء 

البشرية للتدريب".
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معهد الفيصل لتنمية الموارد
البشرية للتدريب

هو معهد خريي غري ربحي، أُنئش سنة 1421هـ/ 2000م؛ لخدمة أهداف املركز واإلسهام يف تحقيق رؤية امللك فيصل بن 
املركز من وراء  السعودية مصدر إشعاع لإلنسانية«. وسعى  العربية  »اململكة  تكون  أن  الله- يف  عبدالعزيز -رحمه 
إنشاء املعهد إىل تدريب الشباب وتأهيلهم للعمل يف مختلف امليادين، وتدريب موظفي املركز، ورفع قدراتهم املهنية. 
ُتختار  بل  ثابت،  تدريس  بفريق  وال  الدورات،  بإطار معنّي من  يتقّيد  فال  نمطي؛  متمّيز غري  املعهد بشكل  ويعمل 
الدورات املالئمة وقد تتكّرر حسب الحاجة، كما ُيختار األساتذة املتخّصصون من ذوي الكفاءة من داخل اململكة أو 
خارجها إللقاء املحاضرات بناًء عىل طبيعة الدورة املنعقدة، إضافًة إىل وجود أساتذة متفرغني داخل املركز مدربني 

عىل مستوى عاٍل من الكفاءة.
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بشكل  املعهد  هيكلة  إعادة  2016م  1437هـ/  سنة  وشهدت 
كامل بما يعّزز مكانته لخدمة أهداف املركز وتوّجهاته وفق 

رؤيته الجديدة. وتمّثلت أهم مالمح هذه الهيكلة يف:
وأهدافاً  رؤيًة  تتضّمن  للمعهد  تشغيلية  خطة  اعتماد   	

وبرامج جديدة.
إنشاء وتجهيز مبنى جديد للمعهد يف منطقة البالزا   	
يف  املُستخدمة  التقنيات  أحدث  وفق  املركز  بمقر 
مجال التدريب. ويتكون املبنى من أربع قاعات تدريب 
تستوعب 120 طالباً، مجّهزة بجميع اإلمكانات. وُروعي 
الالزمة  واملرونة  الجمايل،  الُبعد  املبنى  تجهيزات  يف 

ملالءمة مختلف األغراض التدريبية.
املهني  للتدريب  العامة  املؤسسة  اعتماد  عىل  الحصول   	

والتقني للمعهد يف مقّره الجديد.
العربية  باللغتني  للمعهد  اإللكرتوين  املوقع  تدشني   	

واإلنجليزية.
عالية  وتدريبية  وتعليمية  إدارية  بكفاءات  االستعانة   	

املستوى.
	 اعتماد ثالثة برامج تدريبية كبرية من املؤسسة العامة 
فيصل  امللك  برنامج  هي:  والتقني،  املهني  للتدريب 
لتعليم اللغة العربية، وبرنامج إشعاع لتأهيل الشباب 

لسوق العمل، برنامج )املعرفة للجميع(.

برنامج الملك فيصل لتعليم 
اللغة العربية

هو برنامج عاملي يهدف إىل إثراء اللغة العربية، واملساهمة 
ألبنائها  تعلُّمها  وسائل  وتطوير  تعليمها،  يف  بفاعلية 
اململكة وخارجها من خالل  وللناطقني بغريها من داخل 
برامج ودورات تدريبية عالية املستوى، وتنظيم مؤتمرات، 
تأليف  من  الربنامج  وتمّكن  متخّصصة.  عمل  وورش 
سلسلة مناهج )العربية للتواصل( تتكّون من ثالثة كتب 
درجة  عىل  متخّصصني  برنامجني  وإنجاز  متخّصصة، 
عالية من األهمية، هما: برنامج العربية للدبلوماسيني، 
والعربية للمحادثة الطبية، ويقوم املعهد حالياً بالتدريب 
املعهد ثالث دورات متخّصصة ضمن هذا  وأقام  عليهما. 

الربنامج عىل الرغم من انطالقه منذ أربعة أشهر فقط.

الخطة التعليمية للربنامج )للناطقني بغري العربية(:
)العربية للتواصل(: ثالثة مستويات تعليمية، 132 ساعـة.  	
)العربية للكبار(: ستة مستويات تعليمية، 324 ساعـة.  	
)العربية للناشئة(: ستة مستويات تعليمية، 216 ساعـة.  	

)العربية للدبلوماسيني(: 110 ساعات.  	
)العربية للوظائف الطبية(: 110 ساعات.  	

)العربية لرجال األعمال(: 110 ساعات.  	
)العربية لإلعالميني(: 110 ساعات.  	

)العربية للمحادثة الطبية(: 110 ساعات.  	

العربية ألبنائها

العربية للناطقني بغريها

املؤسسات التعليمية

السفارات وممثليات الدول

األجهزة الحكومية والخاصة

الشركات

األفراد

املؤسسات التعليمية

األكاديميون من الخارج

األفراد 

املستفيدون من الربنامج:
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برنامج إشعاع لتأهيل 
الشباب لسوق العمل

بعناية،  منتقاة  مجاالت  ثمانية  من  الربنامج  هذا  يتكّون 
عىل  الحصول  من  السعودي  الشباب  تمكني  إىل  تهدف 
إليها  شهادات احرتافية معتمدة يف عدة مجاالت يحتاج 
املوارد  تنمية  صندوق  مع  بالتعاون  ويتّم  العمل،  سوق 
البشرية )هدف( والشركات الكربى. ويسعى الربنامج إىل 
رفع كفاءة العاملني يف القطاعني العام والخاص، وإيجاد 
فرص التوظيف والرتّقي للكفاءات الوطنية من خالل مبدأ 
)التطوير واإلحالل(. وتّم االنتهاء من إعداد املادة العلمية 
إىل  وتسليمهما  الثمانية،  الربنامج  مجاالت  من  ملجالني 
املؤسسة العامة للتدريب املهني والتقني، ومن املقّرر البدء 
الثاين من عام 2017م بالتعاون مع  الثلث  يف تنفيذهما يف 

صندوق تنمية املوارد البشرية )هدف(.

موضوعات الربنامج:

املدةالعنوانم

360 ساعةبرنامج تأهيل أخصايئ سالمة وصحة مهنية1

360 ساعةبرنامج تأهيل مشرف عمليات2

240 ساعةبرنامج تأهيل أخصايئ موارد بشرية3

240 ساعةبرنامج تأهيل موظف سياحة وأعمال فندقية4

240 ساعةالتقنية اإلدارية: موظف دعم ومساندة5

240 ساعةبرنامج تأهيل موظف عالقات عامة وإعالم رقمي6

240 ساعةبرنامج تأهيل موظف خطوط إنتاج7

240 ساعةالتقنية اإلدارية: تخّصص )تسويق ومبيعات(8

240 ساعةبرنامج تأهيل موظف تأمني9

برنامج
)المعرفة للجميع(

يتم تقديمها  تدريبياً متخّصصاً  اعتمد املعهد 43 برنامجاً 
بالتعاون مع مدربني خارجيني عىل مستوى عاٍل من املهنية 
والتنمية  واإلدارة،  واإلعالم،  الدبلوماسية،  مجاالت:  يف 
والثقافة،  املكتبات،  وتخّصص  واالجتماع،  البشرية، 
وهي دورات قصرية ترتاوح مدتها بني ثماين ساعات و 40 
ساعة تدريبية، إضافًة إىل الورش التطبيقية )مهارة اليوم 
التواصل  يف  املعهد  ويرّكز  ورشة.   36 وعددها  الواحد(، 
والخاصة  الحكومية  املتخّصصة  الجهات  من  عدٍد  مع 
والقطاعات التعليمية لتنفيذ مشروعات إسرتاتيجية ذات 

عائد معنوي ومادي جيد للمعهد.

موضوعات الربنامج:
تتعّدد موضوعات هذا الربنامج، وتشمل خمسة محاور هي:

والوثائق،  املخطوطات  وصيانة  ترميم  واملكتبات:  الثقافة   	
املــخــطـــوطـــــات،  وتحقيق  وتصنيفها،  املخطوطـــــات  وفهرسة 
والـــدورة التخّصصــية يف كشف تزويـــر املخطوطـــات والوثـــائــق، 
ودورة املسكوكات، واألرشفة اإللكرتونية، واللغة النبطية، 
واألنشطة اإلنسانية يف الجزيــرة العــربيــة، والتواصـــل وبناء 
ثقافات  يف  والتعايش  السعودي،  املجتمع  يف  العالقات 

الشعوب.
مدّربني،  تدريب  والدبلـوماســـي:  واملـالـي  اإلداري  املجــال   	
السيـــاســـي  واالتصـــــــال  السعــــــوديـــــــــــة،  يف  واالستثمار 
واألمـــن  والفعاليــات،  املؤتمــــرات  وإدارة  للدبلومــــــاسيـــــني، 
واملالـــية  التنفــــيـــذي،  واملــديـــر  للدبلوماســـي،  الشخصـــي 
والتخطيط  العقـــــــاري،  والتثمـــــــــني  التنفـــــيذيــــــة،  للقيــــادات 
واملتابعة  االجتمـــاعـــــــية،  املســـؤولــــــــيـة  وأخصـــــائــي  التشغيلــــي، 
الفنية واإلدارية، ومهارات اإلتيكيت، وحّل املشكالت وإدارة 

األزمات، وإعداد وصياغة مؤشرات األداء الوظيفي.
اإلعالم والعالقات العامة: تصميم املواقع اإللكرتونية،   	
االجتمـــــــاعي،  التواصـــــــل  حســــابات  تطبيقـــــــــــــــات  وإدارة 
واملحّرر  املنظمـــــات،  يف  العامة  والعالقـــــات  واإلعـــــــالم 
الصحفي الرقمي، ومهارات البحث العلمي، وتخطيط 
الرأي  وإدارة  والتسويقية،  اإلعالمية  الحملة  وتنفيذ 
وإعداد  اإلعالم،  التعامل مع وسائل  ومهارات  العام، 
خطاب جماهريي، واالتصال الداخيل الفّعال، وتحرير 

الخرب الصحفي، وكتابة املقالة الصحفية.
ونظام  وإجراءاته،  التوثيق  أعمال  القانوين:  املجال   	
املالية،  املنازعات  مع  والتعامل  واملشرتيات،  املنافسات 
االحرتافية  والصياغة  املصرفية،  املنازعات  وتسوية 
للعقود، واملهارات القانونية لغري القانونيني، وإجراءات 

التقايض والدفاع أمام املحاكم، واملحاسب القانوين.
ورش العمل التطبيقية: تعّلم الخط العربي، والظواهر   	
مع  والتعامل  املراس،  صعبي  مع  والعمل  اإلمالئية، 
إىل  واملدخل  لألفراد،  الذيك  والتغيري  التوّحد،  مرىض 
واملقابلة  التطوعي،  العمل  وتنمية  األعمال،  ريادة 
الدفاع  أعمال  عىل  والتدريب  للعمل،  الشخصية 
الفّعال، واإلبداع الوظيفي،  املدين، واالتصال الداخيل 
العامة،  الحياة  العمل اإليجابية، والتفاوض يف  وبيئة 
وإعداد  واألزمات،  املخاطر  وإدارة  الفّعال،  والتفويض 
وقراءة  املوظفني،  وتحفيز  العلمي،  البحث  خطة 
التقارير االقتصادية، وكتابة التقارير، واكتشاف ورعاية 

األطفال املوهوبني.
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المكتبات
بتوفري  العلمي  البحث  حركة  دعم 
كتب  من  املعلومات؛  أوعية  من  يلزم  ما 
ملساعدة  وغريها  ودوريات  ومخطوطات 
أبرز  من  وكان  املجال.  هذا  يف  الباحثني 
نظام  تأسيس  إنشائه  عند  املركز  أهداف 
وجمع  الكتب،  لتصنيف  شامل  مكتبي 
أوعية املعلومات وتحليلها؛ ضماناً لسرعة 

اسرتجاعها وشموليتها.
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ويضم املركز لهذا الهدف مكتبًة غنيًة باألوعية ذات العالقة بالدراسات اإلسالمية واإلنسانية، ويقّدم خدمة استقصاء املعلومات للباحثني 
الذين يحضرون إىل املركز، أو من يّتصلون هاتفياً، أو بالربيد العادي أو اإللكرتوين، كما يمكن للهيئات واملراكز العلمية واألفراد االشرتاك 

يف قواعد املعلومات املتوافرة لدى املركز عرب حاسباتهم الشخصية.
وتمّثلت أهم أنشطة املكتبات هذا العام يف:

األقسام 
اإلجراء اإلجراء املّتخذالعددالنوعاملختلفة

مالحظاتاملتبقي

التزويد

أغلبها شراء، وبعضها ورد عىل سبيل --3.679الكتب
اإلهداء والتبادل

مجالت جديدة--10الدوريات

أغلبها نسخ إلكرتونية فقط--6.697رسائل جامعية

الفهرسة 
والتكشيف

تّم فهرستها 4.541كتب
جاهزة لالستخدام-وتكشيفها

جاهزة لالستخدام-تّم تكشيفها13.133مقاالت ودوريات

جاهزة لالستخدام-تّم تكشيفها884بحوث وندوات ومؤتمرات

تّم فهرستها 7.175رسائل جامعية
جاهزة لالستخدام-وتكشيفها

تصوير الوثائق 
إلكرتونياً

1.600كتب

تّم رفعها عىل السريفر وربطها بقواعد --
بيانات املركز

3.332مجالت

785ميكروفيلم

496ميكروفيش
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األقسام 
اإلجراء اإلجراء املّتخذالعددالنوعاملختلفة

مالحظاتاملتبقي

ربط الوثائق 
اإللكرتونية

1.727كتب

جاهزة لالستخدام-- 38.324مقاالت ودوريات

3.841بحوث ومؤتمرات

جاهزة لالستخدام--6.697رسائل جامعية

خدمات 
الباحثني

استقصاء معلومات واردة
تّمت خدمتهم جميعاً--20.634عرب الربيد اإللكرتوين

---4.000خدمات عرب الهاتف

تّمت خدمتهم جميعاً--2.655خدمات )حضور شخيص(

--10.882مراسالت متنوعة

كان توزيعها عىل النحو اآليت:
- 4.485 خطاب إفادة للباحثني

- 657 فاكساً مرسالً
- 5.570 رسالة إلكرتونية مرسلة

- 98 مراسلة بريدية عادية
- 72 تصديراً ملعامالت املكتبة

الرتميم
من داخل املركز وخارجه--261تعقيم

ترميم ثالث مخطوطات، و20 وثيقة--24ترميم

اإلهداء 
والتبادل

كتب ودوريات ورسائل 
أهدى املركز عدداً من الكتب والدوريات من إصدارات املركز ودار الفيصل الثقافية.-جامعية

قسم املجموعة 
الخاصة

630املخطوطات املفهرسة

---

20 مخطوطة املخطوطات املقتناة
أصلية

-الصور املقتناة

-الطوابع الربيدية املقتناة

166الوثائق األصلية املقتناة

1.976الوثائق املفهرسة

العناوين الجديدة املدخلة يف 
1.860قاعدة خزانة الرتاث

الباحثون الذين تّمت 
4.032خدمتهم

بطاقات الفهرسة التي تّم 
495إدخالها

218الخطابات واملراسالت

1فهارس مخطوطات جديدة

5محاضر التقييم
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دار الفيصل 
الثقافية
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دار الفيصل الثقافية
أهدى صاحب السمو املليك األمري خالد الفيصل دار الفيصل الثقافية ملركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية. 
وتسعى الدار  إلحياء لذكرى امللك الشهيد فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله؛ لتصبح مصدر إشعاع ثقايف يف العالم 
اململكة  بدور  يليق  وبما  والعلوم،  الثقافة  دروب  مختلف  يف  وكتب  دوريات  من  تصدره  بما  واإلسالمي،  العربي 
العربية السعودية الريادي، ولتكون رسالًة حضاريًة إىل العالم إلبراز عطاء الحضارة العربية واإلسالمية، والكشف 
العربي  العالم  إىل  وإسهاماته  بكّل حيويته  املعاصر  العالم  نبض  ونقل  اإلنسانية،  الحضارة  دورها يف مسرية  عن 
واإلسالمي من أجل املواكبة والعيش يف قلب العصر. لذلك يعمل املركز عىل إعادة إطالق منشورات )دار الفيصل 
الثقافية( التي توّقفت خالل السنوات املاضية، ويجري حالياً دراسة االعتمادات املالية الالزمة لذلك، وتقييم سوق 
النشر املحلية والعربية، وبلورة التصّور املناسب لسياسة النشر والرؤية الفنية ملطبوعات الدار، وسيتم البّت يف هذا 

األمر خالل سنة 1438هـ/ 2017م.
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مجلة الفيصل
مجلة  من  األول  العدد  الثقافية  الفيصل  دار  أصدرت 
الفيصل يف شهر رجب سنة 1397هـ/ يونيو 1977م، وحفلت 
املجلة منذ بدايتها بكثري من األسماء الالمعة يف الساحة 
موضوعات  بعمٍق  الكتَّاب  وتناول  العربية،  الثقافية 
والفن،  والفكر،  والرتاث،  واألدب،  واللغة،  الدين، 
إبداعاتهم  صفحاتها  يف  ونرثوا  وغريها،  واالقتصاد، 

الشعرية والقصصية.
خطة  تنفيذ  2016م  1437هـ/  سنة  مطلع  يف  املركز  وبدأ 

تطويرية جديدة للمجلة، أهم مالمحها هي:
استقطاب رئيس تحرير للمجلة، ومدير تحرير، ورئيس   	
لقسم التصميم لوضع الرؤية الجديدة موضع التنفيذ.

املهاّم  توصيف  وإعادة  للعمل،  جديدة  دورة  إعداد   	
للنشر،  جديدة  سياسة  ووضع  املسؤوليات،  وتحديد 

واستقطاب كوادر إدارية وفنية من داخل املركز.
ومعالجة  املجلة،  صدور  انتظام  عدم  أسباب  دراسة   	
املوعد  يف  املجلة  صدور  ينتظم  حتى  األسباب،  هذه 
عدد  أول  وصدر  شهرين(،  كّل  مزدوج  )عدد  املحدد 
رجب  اآلخرة-  جمادى  يف  الجديدة  بالرؤية  مزدوج 
1437هـ/ مارس- إبريل 2016م؛ تزامناً مع انطالق معرض 

الرياض الدويل للكتاب يف دورته العشرين.
الخريية؛  فيصل  امللك  مؤسسة  ألعمال  نوعية  تغطية   	
تبويب  وتدشني  العاملية،  فيصل  امللك  جائزة  مثل 
خاّص إلسهامات املركز يف الجوانب العلمية والثقافية، 
التي  الكتب واملطبوعات والدراسات  تنويهات عن  ونشر 

يصدرها املركز.
الثقايف  الراهن  وضع تصّور للمجلة يتالءم مع الوضع   	
واألدبي والسيايس يف منطقة عربية حافلة باألحداث، 
يف  الثقايف  املتغري  تستوعب  تحريرية  خطة  واعتماد 
العربية  املنطقة  يف  وليس  ذلك،  أمكن  ما  العالم 

والخليجية والسعودية فقط.
العربية  اململكة  الثقايف وتنّوعه يف  الحراك  تجسيد حيوية   	
أوعيًة  يجد  لم  الذي  الشباب  لدى  خصوصاً  السعودية، 
الثقافية  املهمة  هذه  يف  املجلة  وتفّرد  تستوعبه،  صحفيًة 

الجديدة.
الكارثية  املنطقة وتداعياته  السيايس يف  الوضع  مقاربة   	
نوعية  ملفات  خالل  من  وأدبية  ثقافية  منصات  من 
هذا  صدرت  التي  األعداد  يف  عناوينها  كانت  متمّيزة، 
العام هي: )مئة عام عىل سايكس بيكو: نهاية الجغرافيا 
أنا  الشتات:  و)العرب يف مواجهة  العربي(،  الوطن  يف 
بال  الحياة  السعودية:  يف  الفنون  و)عن  رقماً(،  لسُت 
العربي:  الشعر  مآالت  عن  موّسع  و)ملف  موسيقا(، 
هل غادر الشعراء من مرتّدم؟(، و)هل استيقظ العرب 

من أحالم النهضة؟.. لحظة التنوير التي انطفأت(.

اململكة  من  ُجدد  وكّتاب  مرموقني  كّتاب  استقطاب   	
ومراعاة  الحيوية،  من  مزيٍد  لضخ  العربي؛  والعالم 
سعودية  أسماء  الجديدة  األعداد  فضّمت  التنّوع؛ 
ومن  الفنون،  إىل  الشعر  من  مجالها  يف  رائدة  وعربية 

التحليل السيايس إىل الفلسفة.
املجلة؛  مع  مجاناً  يوّزع  الذي  )الفيصل(  كتاب  إصدار   	
لينطوي عىل رؤية واضحة للمستهدفني منه، ويالحظ 
يف الكتب التي صدرت خالل هذا العام االهتمام بشرائح 
الذين  الشباب  السينمائيني  مثل:  للمبدعني؛  جديدة 
بدؤوا يلفتون األنظار، والشعراء الشباب الذين يمّثلون 

جيل 2000م.
اعتماد أسلوب لغوي وتحريري خاّص باملجلة، وتطوير   	
اللغوي،  والتدقيق  املراجعة  يف  الفيصل(  )أسلوب 
واملركز  املجلة  يف  املتخّصصة  بالخربات  االستعانة  عرب 

وخارجهما.
بني  خصوصية  ومنحها  للمجلة،  الفنية  الرؤية  تطوير   	
ونوعية  وحجمها،  املجلة،  تبويب  يف  العربية:  املجالت 
والخطوط  والعناوين  والصور  واأللوان  ووزنه،  الورق 
التصميم  يف  الجديدة  املعطيات  ملواكبة  بها؛  الخاصة 
املطابع  أفضل  مع  التفاوض  وتّم  الصحفي،  واإلخراج 

إلنجاز هذه الرؤية الفنية.
العمل  سري  وتنظيم  املجلة،  يف  التصميم  قسم  تطوير   	
للقسم تضمن  بسالسة، وتأسيس دورة عمل داخلية 
مع  بالتنسيق  األخطاء،  من  والحّد  العالية،  اإلنتاجية 

بقية أقسام املجلة.
الجديدة  لألعداد  إلكرتوين  احتياطي  أرشيف  تجهيز   	
خادم  ضمن  مدمجة  أقراص  عىل  احرتافية  بطريقة 

احتياطي خاّص باملجلة.
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املجلة  مواد  لحفظ  خاّص  )سريفر(  خادم  إنشاء   	
فقط،  باملجلة  خاّص  داخيل  خادم  وهو  وأرشفتها، 
عليه  ُتحفظ  التحريرية  للمواد  آخر  خادم  إىل  إضافًة 

جميع املواد.
التفاوض مع عدٍد من الشركات املختصة بالصور الفنية   	
موقع  يف  للمجلة  خاّص  اشرتاك  وعمل  والصحفية، 

الصور Shutterstock، بإجمايل 750 صورة شهرياً.
األرشفة اإللكرتونية لصور املجلة املتوافرة ورقياً يف مكتبتها   	
التي سبق نشرها يف  النادرة  بالصور  الخاصة، واالهتمام 

املجلة.
جمع أعداد مجلة الفيصل الصادرة عام 2016م يف مجلد   	
الفيصل؛  لكتاب  كرتونية  حافظة  وتصميم  واحد، 

ألغراض التسويق يف املعارض والحفظ واإلهداء.
تأسيس وإطالق موقع إلكرتوين خاّص باملجلة تزامناً مع   	
لقرائه  املوقع  الجديدة، ويوّفر هذا  الرؤية  أول عدد يف 
الكتاب  عرب  والتصفح  واملشاركة،  التعليق،  خدمات: 
تحريرياً  املوقع  تحديث  ويتم   ،)PDF(الـ أو  اإللكرتوين 

وإخراجياً بصفة مستمرة.
وتويرت  فيسبوك  موقعي  يف  للمجلة  حسابات  إطالق   	
هذه  وترتبط  املجلة،  مواد  جميع  لنشر  يومياً  وإدارتها 
عن  وتجيب  للمجلة،  اإللكرتوين  باملوقع  الحسابات 

استفسارات القراء.
املجلة يف شكل  تصميم مقتطفات خاصة ومصّورة من   	
االجتماعي،  التواصل  وسائل  يف  منه  ُيستفاد  )بوست( 
عرب  املجلة  من  عدٍد  كّل  مع  البوستات  هذه  وترفع 

حساباتها يف مواقع التواصل.
 Global Eagle Entertainment التفاوض مع شركة  	
منت  عىل  للعرض  املجلة  من  اإللكرتونية  النسخة  لبيع 
أسطول طائرات الخطوط الجوية السعودية عرب برنامج 

Air Time خالل عام 2017م.
للمجلة  مختلفة  إلكرتونية  منصات  توفري  عىل  العمل   	
املواقع  )دليل  املوقع  إىل  تقود  التي  الروابط  عرب  سواء 
املجلة  من  اإللكرتونية  النسخة  إرسال  أو  العربية(، 
إىل  املجلة  معلومات  إضافة  أو   ،)issuu.com )موقع 

املوسوعات واملواقع املختلفة )ويكيبيديا(.
عام  خالل  الفيصل  مجلة  موقع  لتطوير  دراسة  تقديم   	
املستخدم،  تخدم  جديدة  مميزات  وإضافة  2017م، 
والرتكيز عىل التفاعلية بني القراء واملجلة، وربط املحتوى 

واملستخدم بشبكات التواصل االجتماعي.
دراسة مشروع رقمنة أرشيف الفيصل كامالً منذ صدور   	
املجلة قبل 40 عاماً مع إحدى الشركات املتخّصصة وفق 

أفضل الخيارات املالئمة فنياً ومالياً.
نطاقها  عىل  للمجلة  داخيل  إلكرتوين  بريد  إنشاء   	
وإعداد  والداخلية،  الخارجية  املراسالت  الستخدامه يف 

حسابات لجميع منسوبي املجلة.

التنسيق مع الجهات املعنية يف املركز لتجهيز املقّر الجديد   	
للمجلة، ومتابعة تأثيثه وتجهيزاته املختلفة.

بعد  املتأّخرة  الفيصل  مجلة  كّتاب  مكافآت  معالجة   	
هذه  وإرسال  املفقودة،  الكّتاب  عناوين  إىل  الوصول 

املكافآت إىل أصحابها.
دقًة  أكرث  لتكون  الكّتاب  مكافآت  إعداد  آلية  تطوير   	
املبالغ إىل حسابات  للوقت، وتسهيل وصول  واختصاراً 

املستكتبني واملتعاونني يف وقت وجيز.
معالجة جميع االلتزامات املادية املرتاكمة لدى املطابع،   	
إدارية ومالية مع الجهات األخرى  أّي متعلقات  وإنهاء 

خالل األعوام السابقة.
متابعة تسّلم املطابع لكّل عدد، والتنسيق مع مسؤوليها   	

لوصوله يف املوعد املحدد.
املتابعة مع اإلدارة املالية إلرسال كشف تحصيل شهري   	

يوّضح مستحقات تحصيل مبيعات املجلة.
معالجة مشكالت توزيع املجلة داخل اململكة، ومراجعة   	
العقد املربم بني املجلة وشركة التوزيع؛ لزيادة املبيعات، 

وتوفري املجلة يف أكرب عدد ممكن من نقاط البيع.
وضع خطة لرفع نسبة االشرتاكات الحكومية بعد انتظام   	
خالل  من  الجديد  بشكلها  موعدها  يف  املجلة  صدور 
مخاطبة جميع الجهات التي سبق لها االشرتاك يف املجلة 
خالل األعوام السابقة، ومخاطبة جهات أخرى لم تشرتك 

من قبُل.
لجلب  التسويق  يف  متخّصصة  مؤسسة  مع  االتفاق   	
عملها  املؤسسة  وبدأت  واالشرتاكات،  والرعاة  املعلنني 

يف نوفمرب عام 2016م.
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املجانية  لتوزيع األعداد  املجلة  الدورية لخطة  املراجعة   	
واالشرتاكات الفردية والحكومية، واألعداد املخّصصة 
لفعاليات املركز ومنسوبيه، بما يضمن انتشار املجلة، 

والتوظيف األمثل ملواردها.
عمل دراسة لتغطية أربعينية مجلة الفيصل، تتضّمن   	
للمجلة،  ومجلداً  خاصة،  ومطبوعات  شعارات 

واإلعداد لها.

والصحفية  الثقافية  األوساط  يف  الفعل  ردود  واحتفت 
من  املجلة  واستطاعت  املجلة،  شهدته  الذي  بالتطوير 
مكانتها  تعيد  أن  2016م  عام  صدرت  التي  األعداد  خالل 
الثقافية بني املجالت العربية الرائدة. واألعداد التي صدرت 

من املجلة خالل هذا العام هي:
ع473-474، جمادى اآلخرة- رجب 1437هـ/ مارس -   -

إبريل 2016م.
يونيو   - مايو  1437هـ/  رمضان  شعبان-  ع476-475،   -

2016م.
 - يوليو  1437هـ/  القعدة  ذو  شوال-  ع478-477،   -

أغسطس 2016م.
ع479-480، ذو الحجة 1437- املحرم 1438هـ/ سبتمرب   -

- أكتوبر 2016م.
نوفمرب-  1438هـ/  األول  ربيع   - صفر  ع482-481،   -

ديسمرب 2016م.

مهاّم مسندة
إليها  املسندة  األعمال  الثقافية بعض  الفيصل  دار  نفذت 

بوصفها إحدى إدارات املركز، وهي:
تصميم  من  املركز  إدارات  مختلف  احتياجات  تغطية   	
بطاقات وإعالنات الرول أب لجميع األنشطة عىل مدار 

العام.
املساهمة يف مؤتمر )سعود األوطان( عن األمري سعود   	
الفيصل رحمه الله من خالل تصميم مطبوعة خاصة 
خاصة  ونشرة  املؤتمر،  برنامج  وتصميم  الحدث،  عن 

ملجموعة املسكوكات النادرة.
Youtube، التي  إدارة قناة املركز عىل موقع اليوتيوب   	
فيديو مرفوعة بجودة ممتازة  تحتوي عىل 255 مقطع 
ومتاحة لكّل الزوار، وهي مقّسمة إىل مجموعات مرتبة 

لتسهيل عملية املشاهدة.
إدارة قناة مؤتمر )سعود األوطان( عىل موقع اليوتيوب   	
Youtube، ورفع جميع املواد واملحاضرات املتوافرة من 

املؤتمر.
الفيصل  مثل مجالت:  األخرى؛  املركز  إصدارات  توزيع   	
والدراسات  املعاصر،  والعالم  واإلسالم  العلمية، 

اللغوية، ومتابعة اشرتاكاتها.
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المتاحف
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متحف وحدة الفن اإلسالمي
يهدف هذا املتحف إىل اإلسهام يف التعريف بالجوانب املشرقة للحضارة اإلسالمية التي تتمّيز بشموليتها، ووحدة 
مكّوناتها، ويشتمل املتحف عىل نماذج من الفن اإلسالمي تمّثل أنماطاً مما كان ُيتعامل به يف املجتمعات اإلسالمية 
عرب قرون مضت، وهو يضّم أكرث من مئتي قطعة تغّطي املدة من القرن الثاين إىل القرن الرابع عشر الهجري، ُجمعت 

من أمكنة مختلفة يف العالم وفق معايري فنية دقيقة. وتمّثل نشاط املتحف هذا العام يف:
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العرض،  قاعة  تجهيزات  من  األكرب  الجزء  إنجاز   	
وواجهات العرض الزجاجية.

تغليف  وإعادة  الدائم،  املتحف  ملخزن  خطة  وضع   	
جميع املقتنيات املخّزنة.

القطع  فحص  يف  ومتخّصصني  بخرباء  االستعانة   	
األثرية وترميمها، وتّم ترميم مئة قطعة أثرية.

التحّقق من تصنيف القطع يف املعرض، وتوفري شرح   	
توضيحي لكّل أقسام املعرض.

يف  الرطوبة  يف  للتحّكم  جديد  لنظام  مقرتح  دراسة   	
واجهات العرض الزجاجية للحفاظ عىل املخطوطات.

األثرية  القطع واملقتنيات  إجراء فحص شامل لجميع   	
يف املتحف، ومعرفة تاريخ كّل قطعة، وحالتها الراهنة.
مكتبة  من  خرباء  طريق  عن  املتحف  مقتنيات  تقييم   	

اإلسكندرية.

مشروع جديد
بدأ املركز هذا العام مشروعاً جديداً، وهو البدء يف تسجيل 
تاريخ املركز منذ إنشائه سنة 1403هـ/ 1983م، وجمع ذلك 

يف أرشيف مناسب.
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دارةالفيصل
٢٠١١م  ١٤٣٢هـ/  سنة  الفيصل  دارة  أُنشئت 
تريك  األمري  املليك  السمو  صاحب  من  بمبادرٍة 
الفيصل رئيس مجلس اإلدارة، وبجهٍد شخيص 
بنت  مها  األمرية  املليك  السمو  صاحبة  من  كبري 
للمركز،  العام  األمني  نائب  الفيصل  محمد 
بنت  مشاعل  األمرية  املليك  السمو  وصاحبة 
األمري  املليك  السمو  وصاحب  الفيصل،  تريك 
العام  األمني  عبداملحسن  بن  سعود  بن  فيصل 
واملغّذي  املنبع  هي  الدارة  لتكون  املساعد؛ 
الرئيس للمعلومات عن امللك الشهيد فيصل بن 
اململكة  داخل  الله،  آل سعود رحمه  عبدالعزيز 
بامللك  يتعلق  ما  كّل  جمع  خالل  من  وخارجها 
فيصل، سواء أكان مكتوباً مخطوطاً أم منشوراً 
أم مروياً داخل اململكة أو خارجها. وتسعى الدارة 
امللك  حياة  عن  املمكنة  املواد  جميع  رقمنة  إىل 

فيصل، وحفظها، وإتاحتها للمهتمني.
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امللك  تخّص  التي  والكتب  والصحف  واملجالت  الصور  من  وقّيمة  كبرية  مجموعة  عىل  الفيصل  دارة  أرشيف  ويحتوي 
الشهيد، وهي عىل النحو اآليت:

أكرث من اثني عشر ألف صورة للملك فيصل.	 
عدد كبري من املجالت مصّورًة ومرقمًة من عام 1926 إىل عام 2010م.	 
عدد ضخم من الصحف مصّورًة ومرقمًة من عام 1945 إىل عام 2007م.	 
عدد كبري من الكتب مصّورًة ومرقمًة من عام 1955 إىل عام 2010م.	 
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مشروعات مهمة
استطاعت الدارة أن ُتنجز هذا العام ما يأيت:

االنتهاء من مشروع )الفيصل يف صحيفة أم القرى(، 	 
ُنشر  ما  كّل  بيان  إىل  يهدف  كّشاف من جزأين  وهو 
عن امللك فيصل أو صدر عنه يف صحيفة أم القرى، 
سواء أكان خرباً، أم خطاباً، أم كلمًة، أم لقاًء إذاعياً 
برقيًة،  أم  وبياناً،  بالغاً  أم  تلفازياً،  أم  صحفياً  أم 
نوع  بذكر  ذلك  توثيق  مع  شعراً،  أم  مرسوماً،  أم 
والتاريخني  الصفحة،  ورقم  العدد،  ورقم  املنشور، 
العربي وامليالدي. ويضّم الجزء األول أعداد صحيفة 
 ،)2044( رقم  العدد  إىل  الرابع  العدد  من  القرى  أم 
يف  للملك  ونائباً  أمرياً  الفيصل  حياة  يغّطي  وهو 
الجزء  ويضّم  العرش،  عىل  الوصاية  حتى  الحجاز 
إىل   )2045( رقم  العدد  من  الصحيفة  أعداد  الثاين 
ملكاً  الفيصل  يغّطي حياة  وهو   ،)2581( رقم  العدد 
حتى استشهاده. ويوّفر هذا الكشاف كثرياً من وقت 
الباحث ليصل إىل املعلومة املطلوبة عن امللك فيصل 
اآلن  الطباعة  قيد  وهو  السبل،  بأيسر  الله-  -رحمه 

بجزأيه األول والثاين.
أرشيف امللك فيصل طّيب الله ثراه، الذي يضّم الصور 	 

والوثائق واملقاطع الصوتية واملرئية التي تناولت حياة 
امللك الشهيد، وتّم التفاهم مع شركة هوت سبوت 

فيلمز إلنجاز املرحلة األوىل من العمل.

االنتهاء من مشروع )سعود الفيصل يف أم القرى(، 	 
وهو مسرد وكشاف ملا ورد عن األمري الراحل أو عىل 
عشرة  يف  أُنجز  وقد  القرى،  أم  صحيفة  يف  لسانه 
والتصنيف،  والتحرير  الجمع  من  متواصلة  أشهر 
من  يبدأ  وهو  صفحة،   493 صفحاته  عدد  ويبلغ 
العدد رقم )815( من الصحيفة، الذي يذكر والدته، 

وينتهي بالعدد رقم )4575(.

سعود 	  الراحل  األمري  عن  كتاب  إعداد  يف  العمل 
الفيصل رحمه الله، يعّده وُيشرف عىل إصداره فريق 
عمل برئاسة معايل الدكتور نزار بن عبيد مدين وزير 
عدة  الكتاب  ويتضّمن  الخارجية،  للشؤون  الدولة 
سعود  األمري  عاصرت  مهمة  لشخصيات  مقاالت 
حياته  من  مختلفة  مراحل  يف  والزمته  الفيصل 
املسودة  من  االنتهاء  تم  وقد  واملهنية،  الشخصية 

األوىل للكتاب.
العمل عىل إنتاج أفالم وثائقية عن حياة ومآثر األمري 	 

الراحل سعود الفيصل رحمه الله، وقد تكّفلت وزارة 
الخارجية بتكاليف العمل، وتتناول األفالم شخصيته 
رحمه الله، وأبرز مواقفه يف املنعطفات التاريخية التي 
عصفت باملنطقة خالل حياته من خالل رواية بعض 
معاصري سموه من كبار الشخصيات العربية، ويتّم 
حالياً تصوير مقابالت مع هؤالء الشخصيات يف عدة 

بلدان عربية بواسطة فريق إنتاج متخّصص.
سعود 	  األمري  بأرشيف  الخاصة  املواد  جمع  بدء 

الفيصل وأرشفتها.
بدء العمل يف مسرد األمري عبد الله الفيصل رحمه 	 

الله يف أم القرى.
رحمه 	  الفيصل  محمد  األمري  مسرد  يف  العمل  بدء 

الله يف أم القرى.
أم 	  يف  الفيصل  خالد  األمري  مسرد  يف  العمل  بدء 

القرى.
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مجلة الفيصل العلمية
أصدر املركز يف ربيع اآلخر سنة 1424هـ/ يونيو 2003م العدد األول من مجلة الفيصل العلمية؛ رغبًة منه يف مواكبة التطور 
إدراكه ضعف  والتقنية بسبب  العلمية  املعارف األساسية  املجتمع كافًة من  أفراد  والتقنية، وتمكني  للعلوم  املتسارع 
الثقافة العلمية واإلنتاج العلمي املوّجه إىل أطياف املجتمع كّلها. وجاء توقيع اتفاقية التعاون بني املركز ومدينة امللك 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية يف املحرم سنة 1430هـ/ مارس 2009م تتويجاً ملسرية تمّيز هذه املجلة، التي أصبحت تصدر ورقياً 

وإلكرتونياً بدعٍم من املدينة، وهي تصدر أربعة أعداد يف السنة.

وشهدت املجلة سنة 1437هـ/ 2016م مرحلًة جديدًة يف مسريتها فصدر منها هذا العام ثالثة أعداد، هي:
ع50، 51، شوال- ذو الحجة 1437هـ/ يوليو- سبتمرب 2016م.
ع52، املحرم - ربيع األول 1438هـ/ أكتوبر- ديسمرب 2016م.
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وكانت أهم مالمح املرحلة الجديدة:
بني 	  املزج  بني  جمع  للمجلة  جديد  شعار  إطالق 

املجلة  رؤية  عن  الفني  والتعبري  والخّط  الجرافيك 
وهدفها.

التزام اإلصدار الدوري، وتجاوز أسباب التأخري.	 
للعلوم 	  عبدالعزيز  امللك  مدينة  مع  العالقة  تعميق 

العلمية،  بحوثها  نتائج  من  واالستفادة  والتقنية، 
أم  الورقي  اإلصدار  يف  سواء  العلمية،  وإصداراتها 

النسخة اإللكرتونية.
استقطاب الُكّتاب العلميني املمّيزين، وإتاحة فرصة 	 

النشر لهم.
ترسيخ العالقة مع املراكز والهيئات العلمية العربية 	 

والعاملية، ونشر نتائج بحوثها، يف إطار سياسة املجلة 
غري  القارئ  ومخاطبة  العلوم،  بتبسيط  واهتمامها 

املتخّصص.
يف 	  املنشور  الجديد  العلمي  باإلنتاج  االهتمام 

القارئ  ليقف  وغريها؛  الغربية  العلمية  اإلصدارات 
العربي عىل أحدث األبحاث واالخرتاعات والتقنيات 

واالتجاهات العلمية.
والعاملي، 	  العربي  العلمي  الرتاث  بإبراز  االهتمام 

العلوم  العرب واملسلمني يف مجاالت  العلماء  ودور 
املختلفة بموضوعيٍة، وهو ما يوّضح مكانة الحضارة 

العربية اإلسالمية، ورفدها الحضارة اإلنسانية.
العلمية، 	  والثقافة  العلوم  قضايا  طرح  يف  الرتكيز 

أسباب  املرحلة عن  هذه  األول يف  العدد  ملّف  وكان 
العدد  ملف  العربية، وجاء  العلمية  املجالت  توّقف 
الثاين عن فلسفة العلوم، من خالل مقاالت ونتائج 
املوضوعات  هذه  حول  وترجمات  ميدانية  دراسات 
الحيوية، فضالً عن قضايا أخرى كثرية جرى اإلعداد 
واملتخّصصني،  الخرباء  بمشاركة  بعمق  لتناولها 

واعتماداً عىل نتائج البحوث العلمية.
التخطيط إلصدار كتاب دوري ُيرفق مع العدد، عىل 	 

وسلس؛  راٍق  بأسلوب  ومكتوباً  ممّيزاً،  يكون  أن 
ليستفيد منه املتخّصصون وغري املتخّصصني لتحقيق 

هدف نشر الثقافة العلمية يف املجتمع.
جذاباً، 	  املجلة  عدد  ليأيت  الفني  بالتصميم  االهتمام 

والرسوم  البيانية،  والجداول  بالصور،  مستعيناً 
الجرافيكية، وغريها من وسائل التوضيح واإليصال 
تكون  قد  التي  العلمية  للمعلومات  والفعال  املؤّثر 

معّقدة.
اختيار نوع ورق يتمّيز بخفته وجماليته.	 
مع 	  يتواءم  للمجلة  جديد  إلكرتوين  موقع  إطالق 

التطورات الحديثة يف الصحافة اإللكرتونية من حيث 
املحتوى والشكل.

املوقع اإللكرتوين
جاء املوقع اإللكرتوين للمجلة استجابًة ملعطيات الواقع، 
الذي يكشف عن توّجه العالم نحو الصحافة اإللكرتونية، 
عىل  واملعلومات  األخبار  استقاء  يف  املتزايد  واالعتماد 
املواقع اإللكرتونية، بعد انتشار اإلنرتنت، وسهولة متابعة 
األحداث عرب التقنيات الحديثة والهواتف الذكية وغريها. 
 www.alfaisal-scientific.com املوقع  ويتضّمن 
فريق  ويخّطط  صدورها.  منذ  كامالً  املجلة  أعداد  أرشيف 
عىل  للمجلة  إلكرتوين  تطبيق  إلطالق  حالياً  املجلة  عمل 

أجهزة اآليفون واألندرويد.

األرشيف اإللكرتوين
الزوار  لكّل  ُمتاح  املجلة كامالً، وهو  أعداد  أرشيف  رفع  تّم 
من  حها  تصفُّ يمكن  إلكرتونية  مجلة  شكل  عىل  مجاناً 
األجهزة املختلفة، كما يمكن للمستخدمني تحميل األعداد 

.PDF بصيغة



 /  84

مجلة الدراسات اللغوية
والصرف  النحو  بدراسة  ُتعنى  ُمحّكمة  فصلية  مجلة 
يف  منه  إسهاماً  املركز  أصدرها  واللغويات،  والعروض 
االرتقاء باللغة العربية بوصفها وعاًء للثقافة اإلسالمية، 
وإحدى ركائز حضارة اإلسالم ومصدر قوتها. وتهتم املجلة 
بنشر بحوث لغوية ونحوية جادة، صدر العدد األول منها 
يف املحرم سنة 1420هـ/ إبريل 1999م، وتواىل صدور األعداد 
بشكل دوري منتظم )أربعة أعداد يف السنة(، وصدر منها 
إىل اآلن خمسة عشر مجلداً، يف كّل مجلٍد أربعة أعداد، 
وللمجلة محّكمون متخّصصون من أساتذة الجامعات يف 
عدٍد من الدول العربية، وينشر فيها باحثون من مختلف 
الجنسيات العربية واألجنبية. وصدر من املجلة هذا العام 

خمسة أعداد، هي:
	 مج18، ع1، املحرم- ربيع األول 1437هـ/ أكتوبر- ديسمرب 

2015م.
	 مج18، ع2، ربيع اآلخر- جمادى اآلخرة 1437هـ/ يناير- 

مارس 2016م.
	 مج18، ع3، رجب- رمضان 1437هـ/ إبريل- يونيو 2016م.

	 مج18، ع4، شوال- ذو الحجة 1437هـ/ يوليو- سبتمرب 
2016م.

	 مج19، ع1، املحرم- ربيع األول 1438هـ/ أكتوبر- ديسمرب 
2016م.
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