
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 فعاليات ونشاطات مركز دراسات تاريخ اجلزيرة العربيةوحضارتها 

 هـ1437-1436عام 

 التاريخ النشاط م

-1435/ 1بدأ التجهيز من شهر  االنتهاء من جتهيز مقر املركز بكلية اآلداب  1

 .هـ9/1436

تـايخ   يف جمـا  ديااـا     املهـتر  عقد اللقاء التشـاري  للرركـز ورـ ي     2

 رباالشرتاك مع داية امللك عبدالعزخز. رحرايتها اجلزخرة العربية

قاعـة الديعيـة خـ خل اسرـيو امل ا ـ       عقـد  

 .هـ12/5/1435

لديااا  تايخ  اجلزخرة العربيـة تـع عنـ ا        عقد الندرة العاملية الثامنة 3

 اجلزخرة العربية يف القر  العاشر اهلجر /السادس عشر امليالد  

 

ا تتحـــع النـــدرة يف قاعـــة  ـــد اجلااـــر 

ــد      ــا  يف  نـ ــد  اجللسـ ــة رعقـ باجلامعـ

ك ي  خايد مايخ   الرخاض خال  الفرتة 

هـ/ 1435مجادى اآلخرة  17-14من 

 خل.2014أبرخل  14-17

ة لديااا  تايخ  اجمللد السابع من السلة إصدايا  الندرة العاملي إصداي 4

اجلزخرة العربية، تع عن ا   اجلزخرة العربيـة يف القـرن  الثـامن رالتااـع     

 اهلجرخ  

 

 هـ1436صدي اجمللد يف شهر شعبا  

ة لديااا  اجمللد الثامن من السلة إصدايا  الندرة العاملي البدء يف ترخر 5

تايخ  اجلزخرة العربية، رالذ  ايصـدي تـع عنـ ا   اجلزخـرة العربيـة يف      

 القر  العاشر اهلجر / احلاد  عشر امليالد  

 

عقد  جلنة ترخر اجمللد الثـامن اتتراعهـا   

هـــ،رعقد  حتــ  5/5/1436األر  يف 

ــ     ــا عل ــع  يه اآل  اــتة اتتراعــا  قايب

 االنتهاء من مهامها.

حملا  مـن تـايخ  رحرـاية اجلزخـرة العربيـة       بعن ا   مص ي إقامة معرض 6

 ( بالتعار  مع إماية الرخاض.22عل  هامش  عاليا  )خليجي

 

مسـاء  ا تتحه مس  أمري منطقة الرخـاض يف  

ــ     ــ خل الســبع امل ا  ـــ29/1/1436خ ، ه

كرا أقيم باملدخنة اجلامعيـة للطالبـا  علـ     

ــرية    ــي األمـ ــر  امللكـ ــاحبة السـ ــرا صـ شـ

خز خــال  م ضـي بنــع خالــد بــن عبــدالعز 

هــ، ريف  14/5/1436-10الفرتة مـن  

بالقسم الرتالي تع يعاخـة معـالي مـدخر    



ــن    ــرتة مـــ ــال  الفـــ ــة خـــ -17اجلامعـــ

ــل   21/5/1436 ــر كام ــاك تقرخ ـــ، رهن ه

 عن هذه الفعالية.

ــة يف اجلامعــا         7 ــا التايتي ــا  العلي ــرامم الدياا ــم ب ــامم دع تدشــ  برن

السع دخة انسجامًا مع أهداا املركز رنظامـه الـداخلي الـذ  ت لـه دعـم      

 طالب الديااا  العليا يف اجلامعا  السع دخة، رخشرل: 

أيشفة ياائل املاتستري رالدكت ياة ري عهـا علـ  امل قـع ارتلكرترنـي     -

 كراي.للرركز لتفاد  الت

ــايخ       - ــة اساصــة بت ــابه  رطباعــة ياــائلهم العلري ــاحث  الن ــبا الب ت

 رحراية اجلزخرة العربية.

عقــد دريا  متصصصــة رت ــراء معــايا رمهــايا  طلبــة الديااــا    -

 العليا يف اجلامعا  السع دخة يف جما  اللغا  القدمية راحلية رالنق ش.

ــرة  - ــايخ  اجلزخـ ــة بتـ ــع اساصـ ــادي راملراتـ ــة  تـــ  ري املصـ ــة لطلبـ العربيـ

 الديااا  العليا يف اجلامعا  السع دخة.

 

ــاخل    ــة العـ ــع بداخـ ــامم مـ ــ  المنـ ــدأ تدشـ بـ

هـــ رحقــ  كــثري  1435/1436الداياــي 

 من األهداا اليت اع  إىل تقيقها.

ااتراا املركز األاتاذ الدكت ي مايك ك خن أاتاذ تايخ  الشر  األدنـ    8

 األمرخكيةجبامعة برخنست   بال الخا  املتحدة 

ــن    ــرتة مـــــــ ــك يف الفـــــــ -22مت ذلـــــــ

 هـ.25/2/1436

يف مجيـع الكليـا     هديخسـ القياخل مبشررع )مقري التايخ  ال طا( املزمع ت 9

 .يف اجلامعا  السع دخة رالكليا  اجلامعية احلك مية منها راساصة

 

أنشأ املركز رحدة متصصصة بهذا املشررع 

ربــدأ  أعراهلــا منــذ الفصــل الديااــي     

 هـ.1435للعاخل األر  

القياخل مبشررع الرتمجة لكامل الت صيفا  اساصة مبقريا  قسم التـايخ    10

ــال يخ س  ــتري  –)بك ــ ياة –ماتس ــة    -دكت ــ اإ ( إىل اللغ ماتســتري م

 ارتجنليزخة.

 

إاهامًا من املركز تدعيم التعار  مع قسم 

التايخ  قري القياخل بهذا املشررع الذ  بـدأ  

الديااــي الثــاني العرــل  يــه منــذ الفصــل  

 هـ1436لعاخل 

بدأ املركز يف تبا القياخل بهذا املشررع منـذ   مشررع إعادة طباعة أافاي الندرة العاملية لديااا  تايخ  اجلزخرة العربية 11

ــي   ــاخل الديااـــ ـــ، 1434/1435العـــ هـــ

رقايب عل  االنتهاء من السفرخن األرل  

 للندرة متهيدًا لصدري الطبعة الثانية.

أنشــأ املركــز رحــدا   اعلــة للقيــاخل مبهــاخل   املركز املتصصصةرحدا   12

ــي    ــاطه العلرـ ــة يف نشـ ــت متصصصـ ت انـ

 رتترثل يف اآلتي 

 رحدة الندرا  راملؤمترا  العلرية. أ.



 رحدة الديااا  رالنشر.ب. 

 رحدة الكتابا  رالنق ش العربية.ج. 

رحدة ديااـا  تـايخ  الـيرن رتنـ ب     د. 

 العربية. اجلزخرة

 

تأليف حمرد   تفة إخ ا  الزمن يف حكم قه ة اليرن كتاب ارتعداد لنشر  13

 مرتر  الزبيد ،  تقي  الدكت ي عرر بن اليرا  العقيلي.

 

عرض العرل عل  اللجنة العلرية بـاملركز  

، رذلـك يف  رتاي  تكيره متهيـدًا لنشـره  

 هـ16/7/1436حمرر اجللسة األرىل يف 

 الفرنسية بعن ا :ترمجة كتاب من اللغة  14

Steles Funeraires Musulmanes Des Iles Dahlak, Tableaux 

Et Planches. 

 

بعد م ا قة اللجنة العلريـة قـري  ترمجـة    

الكتاب، رمت التعاقـد مـع الـدكت ي منجـي     

 . هـ1/8/1436رتجناإ العرل يف  قردلي

 رممالــك الرا ــدخن بــالد ممالــك بــ  املائيــة نشــر كتــاب  التجــايةارتعــداد ل 15

 ضـــ ء يف ديااـــة: املـــيالد قبـــل الثالــ   األلـــف خـــال  العربـــي اسلــيم 

 الرتكي منص ي بن قصي املسرايخة . أ.د. النص ص

 

قــري  اللجنــة العلريــة يف حمرــرها األر  

 أحالة الكتاب إىل التحكيم.

ــة 16 ــداللطيف احلريــدا   نشــر عقــد إتفاقي تــع مســر   أوــاا الــدكت ي عب

ــة  اجملر عــ ــداللط  ة الكامل ــدكت ي عب ــا  ال ــدا    ألعر ــن ناصــر احلري يف ب

 التايتية. 

  

كلفع اللجنة العلريـة جلنـة النشـر بـاملركز     

 للنشر. لصف البح ا رإعدادها

 


