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 تقديم

 وبعد:الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين 

حى أضو  بأزمنة مختلفة، وأطوار متعددة، في تاريخ البشرية الحضارة اإلسالمية مّرتفقد 

عنى بحفظ موروثها وإبراز نتاجها.
ُ
 من الضروري قيام مؤسسات ت

من الجهات السباقة في هذا املجال، ولقد كانت جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

  حيث أنشأت
ً
 في إبراز ما حققته الحضارة اإلسالمية عبر عصورها الزاهرة، معهدا

ً
متخّصصا

 معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية.وهو 

وُيعدُّ إنشاُء معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية في جامعة اإلمام محمد بن سعود 

لى املوافقة السامية الكريمة أحد وسائل تعزيز رسالة اإلسالم الحضارية اإلسالمية، بناًء ع

 من صور مواكبة التطور  ،لرائدة اململكة العربية السعوديةلدولتنا الراشدة وا
ً
وصورة

 لتريخ العلوم العربية واإلسالمية املعرفي في مجال تا
ً
ة مع واصل الجامع، وهو فرصة أيضا

بتاريخ العلوم واملعارف العربية واإلسالمية في كافة الجامعات أهل االختصاص واملهتمين 

العاملية؛ إلبراز اهتمام املسلمين عبر عصورهم التاريخية املتوالية بتطوير حضارتهم وإنمائها 

  .إلى مستوى من التقدم والرقي

إبراَز جانب الحضارة ( 0202وإن من أهم أهداف رؤية اململكة العربية السعودية )

 على كافة األصعدة ،رةاملعاص
ً
 وتاريخيا

ً
 وثقافيا

ً
 .تواملستويا وتجسيد ُهويتنا إعالميا

ي العمق التاريخي العربي في عملنا وقد انطلقنا    
ّ
من هذا الهدف القويم الذي يجل

م أواإلسالمي بما شهدناه على أرضنا من قوٍة حضارية وصناعية واقتصادية 
َ
بهرت العال

 قيأجمع، 
ً
 وجعلْت منا رقما

ً
داخل الجزيرة وخارجها، وأن لدينا من العلم  بالغ األهمية اسيا

ة ومناحيها؛ فنحمد هللا على واملعرفة ما يجعلنا أصحاب قيادات في مختلف مجاالت الحيا

 ذلك.

 واإلسالمية العربية العلوم تاريخ معهد عميد

 ول رائد بن حسين الهذل. د                                                                  
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 عهدتعريف بامل

وهو  ة، لجامعندة باإطار العمادات املسا العربية واإلسالمية في معهد تاريخ العلومينتظم 

عنى بإبراز جهود العلماء املسلمين في ميادين العلوم والتقنية، وما وّرثوه للبشرية  مؤسسة
ُ
علمية ت

نش ئ هذا املعهد 
ُ
من نتاج علمّيٍ ضخم، أفادت منه الحضارات األخرى عبر عقودها الزاهرة، وقد أ

من  ق هـ، وهو الجهة الرائدة في اململكة التي صّبت اهتمامها على رسم الجانب املشر  2300سنة 

 التاريخ اإلسالمي في مضمار العلوم والتقنية 

 أهمــية املعهد:

 تكمن أهمية املعهد فيما يلي:

وإبراز ما وّرثه أسالفنا إشهار الجانب املض يء من التاريخ اإلسالمي،  افدو أنه رافٌد من ر _ 2

 من منجزات علمية للحضارة اإلنسانية عبر عقوده الزاهرة.

زدياد أعداد وا وى القص تهمثل هذا املعهد على املستوى املحلي رغم أهمي وجودعدم _ 0

وهذا ما يعّمق أهمية قيام الجامعة بهذا الدور الريادي في مجال تاريخ ، الجامعات في بالدنا

 العلوم عند العرب واملسلمين.

 املعهد أنه يشرف على متحف تاريخ العلوم والتقنية في اإلسالم، 0
َ
يسعى و هو _ يزيد أهمية

 من تاريخ حضارتنا اإلسالمية، وإنجاز علمائها 
ً
 مشرقا

ً
إلى أن يجعل من هذا املتحف نموذجا

 في شتى العلوم واملعارف، وما تركته من أثر كبير في مسيرة الحضارة اإلنسانية.

 الرؤيـــة:

 رياديّ ن يتسنم املأ
ً
 عهد موقعا

ً
مة في خد جزات الحضارة اإلسالمية، وأن يسهممنفي االهتمام ب ا

 .العلوم العربية واإلسالمية بشكل موضوعي ومنهجي، بما يحقق أهداف الجامعة

 الرسالة:

ومحاضرات دراسات وأبحاث  وإعدادتعزيز االهتمام بتاريخ العلوم عند العرب واملسلمين 

يادي في بناء الحضارة ودورها الر اإلسهامات العلمية للمسلمين  متخصصة في هذا املجال إلبراز

 .نسانيةاإل
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 :األهــداف

من التاريخ اإلسالمي، وبيان ما وّرثه علماؤنا املسلمون من إنجازات  رسم الجانب املشرق ـ 2

 مشّرفة للحضارة اإلنسانية.

ـ إيجاد مناخ علمي خصب، وبيئة بحثية متخصصة تخدم جميع املستفيدين في حقل اإلسهامات 0

 والتقنية.التاريخية للعرب واملسلمين في مجال العلوم 

ـ اإلفادة من الطاقات العلمية املؤهلة في الجامعة وخارجها في ميدان التاريخ الحضاري للعلوم 0

 العربية واإلسالمية.

والتعريف  ،ـ السعي إلى تنمية املساهمة السعودية في الفنون والثقافة، وتنويع فرص الترفيه3

 خالل متحف تاريخ العلوم والتقنية في اإلسالم. من باملنجزات اإلسالمية 

 البناء التنظيمي واإلداري للمعهد:

في تنظيمه ملا ورد في املواد من الثالثة والثالثين إلى الرابعة واألربعين من  يخضع املعهد

 نظام مجلس التعليم العالي.

   
هـ تمت 02/3/2300هـ( وتاريخ 2300/2300-0022بناء على قرار مجلس الجامعة رقم )و 

املوافقة على تشكيل مجلس معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية في ضوء الئحة املعهد التنفيذية، 

 وتشكيل أعضائه من املرشحين لعضويته وهم:

                                 عميد املعهد                                
ً
 رئيسا

  مانة املجلس(       أحدهما أاملعهد )ويتولى  وكيال                     
ً
 عضوا

 عضًوا                                            عميد البحث العلمي بالجامعة 

  املعهدثالثة إلى خمسة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من املتخصصين في مجال 

 أعضاء                           واهتماماته ال تقل رتبهم عن أستاذ مشارك
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 توصيف املهام:
 

 :
ً
 وكالة التطوير والجودة: أوال

  التطوير والجودة:

 .ستراتيجيةالخطة اإل إعداد  -

 .والسنوية الخطة الفصليةإعداد  -

 املهامإعداد توصيف  -

 إعداد دليل اإلجراءات -

 األداء. قياس مؤشراتإعداد  -

 .التقرير الختاميإعداد  -

 اإلحصائيات، التوثيق واألرشفة، االستبانات وتحليل البيانات.إعداد  -

 .لتطوير أداء منسوبي املعهد الدورات التدريبية وورش العملتنظيم  -

 الخدمات املشتركة:

 التقنية والتأثيث.يزات هشؤون املقر والتجمتابعة  -

ة الصادر  االتصاالت اإلدارية واملتابعة العامة للمعامالتمتابعة وإدارة نظام  -

 .والواردة

: الحضور واالنصراف وارد البشرية )املوظفين واملوظفات(شؤون املمتابعة  -

 واستمارات التقييم السنوي .والخالصة الشهرية  واإلجازات واالستئذان

 واملوظفات الجدد.متابعة طلب املوظفين  -

 للرفع باألسماء، اإلشراف على شؤون التدريب والتطوع )متابعة الكليات -

ات التقارير وشهادمتابعة استقبال املتدربين واملتطوعين وتدريبهم، إعداد 

 التطوع والتدريب والخبرة والتوصيات، ... إلخ(.

 إدارة املشاريع:
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دمية داخل وخارج متابعة املشاريع للمعهد واملتحف مع الجهات الخ -

 الجامعة.

لتشغيل ا)التنسيق مع إدارة  متابعة الشؤون الفنية للمعهد واملتحف -

من والصيانة، اإلدارة الهندسية، املشاريع، املستودعات، املرافق، األ 

 والسالمة، الحركة، االستثمار(.

: ثا
ً
 وكالة البحث العلمي: نيا

  البحوث والدراسات:

 عالمي.اإل حتوى وامل دراساتوال بحوثوال قاالتاملاستكتاب كتابة و  -

 وورش العمل التخصصية في موضوع املعهد. تنسيق الندوات واملحاضرات -

 .واإلعالمي مراجعة املحتوى العلمي -

بإقامة مؤتمر في شهر  0222تنظيم مؤتمر كل عامين )الرفع في شهر أبريل  -

 (.0202فبراير 

على اإلرشاد في املتحف تدريب منسوبي املعهد واملتدربين واملتطوعين  -

 )املقتنيات، املحتوى العلمي والتاريخي، ... إلخ(.

 اإلشراف على مستشاري املعهد. -

 العالقات العامة:

سائل اإلعالم الصحفي )حصر ما ينشر حول املعهد في و أو األرشيف السجل  -

 الجامعة، تويتر، موقع الجامعة، .. إلخ(.ة داخل الجامعة: مرآ

 ات واألخبار للموقع أو موقع الجامعة أو مرآة الجامعة.كتابة نصوص اإلعالن -

 .إخبارية(كتابة محتوى التغريدات )إعالنية،  -

 .نفوقرافيك م للدليل واملطويات والبنرات واإل التصامي -

 إدارة حساب تويتر. -

ج اإلعالنات واألخبار واملحتوى الثابت في راوإدوتطويره موقع املعهد إدارة  -

 وخطط ولوائح وتنظيمات ونماذج(.)كلمة افتتاحية املوقع 

 صنع هوية املعهد. -
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 متابعة اإليميل الرسمي للمعهد، ونظام تواصل. -

التنسيق واملتابعة مع إدارة اإلعالم الجامعي، صحيفة مرآة الجامعة، عمادة  -

تقنية املعلومات فيما يخص النشر في الوسائل اإلعالمية واإليميالت الرسمية 

 والرسائل النصية.

 على زيارات املتحف.اإلشراف  -

 الشراكات االستراتيجية:

 .صنع الشراكات االستراتيجية للمعهد مع الجهات الخارجية -

 مع الشركاء االستراتيجيين.وسير العمل متابعة املراسالت واملشاريع  -
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 الخطة االستراتيجية ملعهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية:
 

 املقدمة 

 
ً
 ، اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من أهداف جامعة انطالقا

ً
لرسالتها العلمية  وتحقيقا

 لعاملية، واستشعار والثقافية وا
ً
همية إبراز اإلنجازات التي حققتها الحضارة اإلسالمية عبر أل ا

وما قّدمه املسلمون من نجاحات ومكاسب علمية  ،الزاهرة في خدمة اإلنسان  والعلمعصورها 

 كان لها أثره
ً
ي للتقدم العلمي الحديث ف ا الواضح في إثراء الحضارة اإلنسانية باعتبارها أساسا

سالمية في بناء الحضارة والتعرف على حقيقة إسهام الحضارة اإل  ،ين العلوممختلف مياد

 ،والتعريف بإنجازات علماء املسلمين في مختلف املجاالت وتجليته لألجيال القادمة ،الحديثة

 لذلك 
ً
 إنشاء معهد تاريخ  العلوم العربية واإلسالمية.كله جاءت فكرة استشعارا

إن وجود معهد متخصص بتاريخ العلوم عند العرب واملسلمين في هذه الجامعة هو صورة 

 ل، ومظهر من مظاهر  الحفاظ على التراث اإلسالمي،كبة التطور املعرفي في هذا املجامن صور موا

كما نص على ذلك النظام األساس ي للحكم في مادته التاسعة والعشرين بقوله: ) ترعى الدولة 

العلوم واآلداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث اإلسالمي والعربي، 

لة كيد رساأوتسهم في الحضارة العربية واإلسالمية واإلنسانية(، عالوة على أنه أحد وسائل ت

جامعتنا اإلسالمية املتقدمة بما يدعمها نحو تحقيق الريادة على مختلف املستويات املحلية 

 واإلقليمية والدولية.

 تحليل البيئة الداخلية والخارجية: 

 تحليل البيئة الداخلية:

بتحليل الوضع الراهن للبيئة الداخلية يتضح أن جامعة اإلمام محمد بن سعود 

ولنموه  ية،واإلسالمتاريخ العلوم العربية  ومات الرئيسة الحتضان معهداإلسالمية تتوفر فيها املق

باإلضافة إلى خبرتها العلمية والتعليمية والبحثية  العالمي،وازدهاره؛ نظرا ملوقعها الريادي 

رات عالوة على توافر إمكانات بشرية وقد وتاريخها،املتراكمة في مجاالت العلوم اإلسالمية والعربية 

 في مجال تاريخ العلوم االسالمية  بالجامعة،ثية متميزة وبح علمية
ً
وافر وت والعربية،خصوصا

 إمكانات مالية داعمة لتمويل مشروعات بحثية ودراسات علمية متخصصة.
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 :تحليل البيئة الخارجية 

ى باإلضافة إل محلي،بتحليل الوضع الراهن للبيئة الخارجية يتضح عدم وجود منافس 

 مما يتيح فرصاملجال، ندرة مراكز البحوث واملعاهد املتخصصة اإلقليمية والعاملية في هذا 
ً
 كبيرةا

تاريخ العلوم العربية واإلسالمية ورقيه وازدهاره على الصعيد املحلي واإلقليمي  لنجاح معهد

 والدولي.

 

 :بيان حاجات الغايات االستراتيجية

 تم تحليل الفجوة وتحديد االحتياجات اآلتية:بتحليل الوضع الراهن، 

 :رفع كفاءة األداء املؤسس ي لتحسين الوضع التنافس ي للمعهد -1

 .بناء الهيكل التنظيمي للمعهد 

 .إيجاد مقر للمعهد متكامل املرافق والخدمات 

 .توظيف طاقم استشاري وإداري وفني متميز 

 .وضع خطة تنفيذية للمعهد 

 

 الجودة:االلتزام بتطبيق معايير  -2

 حقيق ضمان الجودة الشاملة ملعهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية.توضع خطة عمل ل 

 .إنشاء وحدة للتطوير وضمان الجودة 

  الحاجة إلى إقامة حلقات نقاش بحضور قيادات املعهد ومسؤولي الجودة وموظفي

 مية فيوحداتها لوضع خطط رفع قدرة وفعاليات معهد تاريخ العلوم العربية واإلسال 

 التقويم املؤسس ي وتقويم الفاعلية.

 

 دعم البحث العلمي واستثماره في مجال خدمة العلوم العربية واإلسالمية: -3

  إنشاء وحدة البحث في مجال تاريخ العلوم العربية واإلسالمية وذلك من خالل دراسة أثر

 الدراسات النظرية والتطبيقية.

 اريخ العلوم العربية واإلسالمية.وضع خطط مفصلة للبحث العلمي فيما يخدم ت 
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إصدار مجلة إلكترونية خاصة بمعهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية ليتم االعتراف  -3

 
ً
 .بها دوليا

 

 :هداف االستراتيجيةاأل 

تم في ضوء الرؤية والرسالة تحديد مجموعة أهداف استراتيجية في السنوات الخمس 

 وقد تم تصنيف األهداف تحت ثمانية محاور رئيسة هي: تنفيذها،املقبلة، وآليات 

جال في م تطوير البنية املؤسسية للبحث العلمي وخدمة املجتمعاملؤسسات القائمة:  -2

 تاريخ العلوم العربية واإلسالمية في الجامعة.

تطوير القدرات البحثية والخبرات العلمية ألعضاء هيئة التدريس في املوارد البشرية:  -0

 ي مجال تاريخ العلوم العربية واإلسالمية.ف الجامعة

رفع معدالت النشر واإلنتاج العلمي في مجال تاريخ العلوم العربية  اإلنتاج والنشر العلمي: -0

 واإلسالمية داخل الجامعة وخارجها.

تقديم املشورة العلمية وعقد الدورات التدريبية للمؤسسات االستشارات والتدريب:  -3

 مية واملختصين بتاريخ العلوم العربية واإلسالميةالتعليمية والهيئات العل

عقد الندوات واملؤتمرات وحلقات النقاش  اللقاءات العلمية واملعارض الدولية: -5

 وإقامة املتاحف واملعارض التعريفية الدولية. املتخصصة،

إبراز إسهامات العلماء العرب واملسلمين ودورهم في بناء  الجوانب التربوية واإلعالمية: -6

 الناشئة والعامة بأعالم الفكر العربي واإلسالمي. اإلنسانية، وتعريفحضارة ال

 تعريف العالم بأعالم الفكر العربي واإلسالمي التواصل الدولي والتبادل املعرفي: -7

 عملية.والفي مختلف مجاالتها النظرية واسهاماتهم الفاعلة في بناء الحضارة االنسانية 

 من داخل ميزانية الجامعة وخارجها. ملعهدزيادة مصادر تمويل ا التمويل: -8

 

 آلية تحقيق األهداف االستراتيجية

تمت ترجمة آلية تحقيق األهداف االستراتيجية للخطة في السنوات الخمس املقبلة إلى 

مع مالحظة أن بعض آليات تحقيق األهداف االستراتيجية يمكن أن  تطبيقية،برامج وأهداف 

 تسهم في تحقيق أكثر من هدف استراتيجي في الوقت نفسه.
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 :الهدف االستراتيجي األول 

تطوير البنية املؤسسية للبحث العلمي وخدمة املجتمع في مجال تاريخ العلوم العربية 

 واإلسالمية في الجامعة.

o :آليات تحقيق الهدف 

  التنسيق بين أدوار الوحدات الرئيسة والداعمة للبحث العلمي وخدمة املجتمع في

 مجال تاريخ العلوم العربية واإلسالمية في الجامعة.

  وإمداده بالكوادر العلمية املؤهلة. املعهد،دعم 

 .إنشاء كرس ي بحث متخصص في تاريخ العلوم العربية واإلسالمية 

 ات العلمية املشتركة بين األقسام العلمية تشجيع املشروعات البحثية والدراس

 بالجامعة.

  العمل على إعادة كتابة تاريخ العلوم عند العرب واملسلمين بموضوعية ومنهجية

 علمية رائدة.

 .إعداد دراسات علمية متخصصة في مجال تاريخ العلوم عند العرب واملسلمين 

  املحلية والعاملية املتميزة.تفعيل برنامج التعاون مع الجامعات واملراكز البحثية 

 :الهدف االستراتيجي الثاني 

تطوير القدرات البحثية والخبرات العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة في مجال 

 تاريخ العلوم العربية واإلسالمية.

o :آليات تحقيق الهدف 

 .تفعيل برامج األستاذ الزائر 

 التفرغ العلمي. تشجيع أعضاء هيئة التدريس على الحصول على إجازات 

  إقامة دورات تدريبية لتطوير مهارات البحث العلمي في مجال تاريخ العلوم العربية

 واإلسالمية.

 ز أعضاء هيئة التدريس على املشاركة في املؤتمرات والندوات وحلقات النقاش يحفت

 والدورات التدريبية املتخصصة.

 :الهدف االستراتيجي الثالث 

شر العلمي في مجال تاريخ العلوم العربية واإلسالمية داخل رفع معدالت اإلنتاج والن
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 الجامعة وخارجها.

o :آليات تحقيق الهدف 

 .تشجيع املشروعات البحثية املشتركة بين أعضاء هيئة التدريس 

 .تشجيع املشروعات البحثية املؤسسية 

 متخصصة. علمية مجلة إصدار 

  العلماء العرب واملسلمين في بناءاالهتمام بنشر البحوث واملؤلفات التي تبرز أثر 

 اإلنسانية. الحضارة

 اسيةاألس العلوم مجالت في العربية واإلسالمية الحضارة في العلوم تطور  آلية دراسة 

 والتطبيقية.  والطبية

  تحفيزية،إلى إيجاد جوائز  يالجامعة، والسعتسريع خطوات النشر العلمي داخل 

 وهبات للباحثين واملؤلفين.

 

 الستراتيجي الرابع:الهدف ا 

وعقد الدورات التدريبية للمؤسسات التعليمية والهيئات  العلمية،تقديم املشورة 

 العلمية واملختصين بتاريخ العلوم العربية واإلسالمية.

o :آليات تحقيق الهدف 

 ثيةالبح واملراكز املتخصصين من كبير عدد مع مميزة علمية بعالقات املعهد ربط 

 املتخصصة. واملنظمات والجامعات

  إقامة دورات تدريبية متخصصة )محليا وخارجيا( تعنى بتاريخ العلوم العربية

 واإلسالمية.

  التعاون مع األقسام العلمية والجمعيات واملعاهد ومراكز البحوث املتخصصة في

 إقامة الدورات التدريبية واملحاضرات العلمية.

 

 :الهدف االستراتيجي الخامس 

ات وحلقات النقاش املتخصصة وإقامة املتاحف واملعارض عقد الندوات واملؤتمر 

 التعريفية الدولية.
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o :آليات تحقيق الهدف 

 ضاري والح العلمي ودعمه بالتاريخ تفعيل متحف تاريخ العلوم والتقنية في اإلسالم 

 املخطوطات من الجانب بهذا يتصل ما كل وجمعالعصور،  شتى في للمسلمين

 واملصنعة. األصلية واملجسمات والخرائط

 رضع وسائل وفق واملتخصصين للباحثين وعرضهااملتخصصة،  املخطوطات جمع 

 حديثة.

 دعىي(، والتي املتخصصة )املحلية والخارجية العمل وورش املؤتمرات والندوات إقامة 

 العالم. أنحاء مختلف من العلوم تاريخ في املتخصصون  والعلماء ن و الباحث لها

  إقامة املؤتمرات والندوات وحلقات النقاش وتنظيمها السعي إلى تسهيل إجراءات

 داخل الجامعة.

 مجال يف املسلمين بمنجزات املعارض الدولية )املحلية والخارجية( املتخصصة تنظيم 

 بها. والتعريف التطبيقية العلوم

  التعاون مع األقسام العلمية والجمعيات واملعاهد ومراكز البحوث املتخصصة في

 وإقامة املؤتمرات والندوات الدولية. املعارض،تنظيم 

 

 :الهدف االستراتيجي السادس 

اشئة النوتعريف  اإلنسانية، الحضارة بناء في واملسلمين ودورهم العرب العلماء إسهامات إبراز

 واإلسالمي. العربي بأعالم الفكر والعامة

o :آليات تحقيق الهدف 

  ووكالة الجامعة للمعاهد العلمية في تضمين املناهج  التعليمالتعاون مع وزارة

 .اإلنسانية الحضارة بناء في واملسلمين ودورهم العرب العلماء الدراسية إلسهامات

 وتبيان نواحي االبتكار في آرائهم  واإلسالمي، العربي تعريف الناشئة بأعالم الفكر

 .في مختلف امليادين العلمية والعملية وأعمالهم

 تكون  كي وعقولهم؛ الناشئة أذهان واملسلمين في العرب العلماء منجزات ترسيخ  
ً
 حافزا

 والبحث.  للدرس

 ووكالة الجامعة للمعاهد العلمية في إقامة املحاضرات  عليمالتعاون مع وزارة الت
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 التربوية املتخصصة.

 عالم في تضمين وسائل اإل  التعاون مع وزارة اإلعالم ووسائل اإلعالم املحلية والدولية

 اإلنسانية. الحضارة بناء في واملسلمين ودورهم العرب العلماء إلسهامات

 بأعالم الفكر اإلسالمي إعداد البرامج اإلعالمية املتخصصة لتعريف الناشئة والعامة 

 وعرضها في وسائل اإلعالم املختلفة. والعربي،

 ويبرز  الكشف عن مساهمات العرب واملسلمين وما حققوه من إبداع علمي متميز

 اإلنسانية. فضلهم على الحضارة 

  واإلعالمية. التربوية،توقيع اتفاقيات ثنائية مع بعض املؤسسات 

 

 :الهدف االستراتيجي السابع 

  إسهاما أسهم الذي العربي واملسلم لإلنسان الحقيقية الصورة إظهار
ً
 ءبنا في فعاال

 يوتعريف العالم بأعالم الفكر العرب والعملية، النظرية مجاالتها مختلف في اإلنسانية الحضارة

 واإلسالمي.

o :آليات تحقيق الهدف 

 .ترجمة األبحاث والدراسات العلمية املتخصصة 

 .السعي إلى إنشاء كراس ي بحث متخصصة في عدد من الجامعات العاملية املرموقة 

  جمة أو تر  واإلسبانية،إصدار مجلة علمية متخصصة باللغة اإلنجليزية والفرنسية

 ة الصادرة باللغة العربية إلى هذه اللغات.املجل

  ويكون على هامشها معرض تعريفي  املتخصصة،إقامة املؤتمرات والندوات الدولية

 مصاحب.

  والتعاون مع عمادة املعاهد في الخارج  العاملية،االستفادة من مرافق الجامعة

 لتحقيق أهداف هذا املعهد.

 وتبيان نواحي االبتكار في آرائهم  الميواإلس تعريف العالم بأعالم الفكر العربي،

 .في مختلف امليادين العلمية والعملية وأعمالهم

 ويبرز  الكشف عن مساهمات العرب واملسلمين وما حققوه من إبداع علمي متميز

 اإلنسانية. فضلهم على الحضارة 
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 تربى الذي املسلم اإلنسان بواسطة اإلنسانية الحضارة بناء في املسلمين دور  إبراز 

 التي الفكر حرية كنف في ،وعاش النبي سنة من ونهل، الكريمالقرآن  ظل في

 الشريعة اإلسالمية. كفلتها

  ومراكز البحوث الدولية  املرموقة،تفعيل برنامج التعاون مع الجامعات العاملية

 املتميزة.

 

 :الهدف االستراتيجي الثامن 

 الجامعة وخارجها.زيادة مصادر تمويل املعهد من داخل ميزانية 

o :آليات تحقيق الهدف 

  تطوير برنامج لتمويل املشروعات البحثية وخدمة املجتمع والتبادل املعرفي

 والتواصل الدولي.

 .زيادة النسبة املخصصة للبحث العلمي في ميزانية املعهد 

 .تفعيل املنح الدراسية والبحثية لطلبة الدراسات العليا 

  البحثية وكراس ي البحث. تمويل املشاريعالشراكة مع القطاع الخاص في 

  الشراكة مع القطاع الخاص في رعاية املؤتمرات والندوات العلمية والدورات

 التدريبية املتخصصة.

 

 :الفرص والتحديات

 على 
ً
في ضوء تحليل البيئة الداخلية والخارجية، وبناء على صياغة الرؤية والرسالة، وترتيبا

 وآليات تنفيذها فإن من أهم الفرص املتاحة للمعهد ما يلي: تحديد األهداف االستراتيجية

 ،والتطبيقيةالعمل على أن يكون املعهد نقطة انطالق وتواصل مع الكليات العلمية  -2

 بين أقسام كلية العلوم والطب 
ً
وكذلك بعض الكليات  والهندسة،وخصوصا

 املتخصصة في اللغات والتاريخ واالقتصاد.... الخ.

 التي واملؤلفات البحوث بنشرلغات، واالهتمام متخصصة بعدة  علمية مجلة إصدار -0

 اإلنسانية. الحضارة بناء في واملسلمين العرب العلماء أثر تبرز

از دور إلبر  بذلك،بالتعاون مع أي من وسائل اإلعالم املعنية  وثائقيةعمل سلسلة أفالم  -0
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رورة إبراز أهمية دور مع ض اإلنساني،العلوم واملعرفة والفكر  املسلمين في تطور 

 العلوم.املسلمين في اكتشاف املنهج العلمي الجديد في التعامل مع 

والتعليمية والبحثية املتراكمة في تقديم  الجامعة العلمية إمكانية االستفادة من خبرة -3

 وعقد الدورات التدريبية. املتخصصة،االستشارات 

 العاملية،ومراكز البحوث  العلمية،توقيع اتفاقيات ثنائية مع بعض املؤسسات  -5

 واإلعالمية. التربويةواملؤسسات 

 ودعم أنشطة املعهد. بحثية،إمكانية التواصل مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات  -6

 بحث متخصصة )محلية وخارجية(. إنشاء كراس يإمكانية  -7

 إمكانية إنشاء جمعية علمية متخصصة في تاريخ العلوم العربية واإلسالمية. -8

 

 الصعوبات:

عدم قناعة بعض الجهات الحكومية والخاصة بدور البحث العلمي في حل املشكالت  -2

 وتطوير املنتجات.

 عزوف القطاع الخاص عن تمويل املشروعات البحثية وخدمة املتجمع. -0

 املؤسسية،وندرة األبحاث  العلمية،النزعة الفردية في إجراء البحوث والدراسات  -0

 والدراسات العلمية املشتركة.

 واملؤتمرات والندوات املتخصصة. العلمي،شاركة أعضاء هيئة التدريس في النشر قلة م -3
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 :نشطة الرئيسة للمعهداأل

يعمل معهد تاريخ العلوم االسالمية والعربية على تحقيق أهدافه من خالل القيام باملهام 

 واألنشطة اآلتية:

للكشف عن  الجامعة وخارجها؛ـ تقديم املحاضرات العلمية من كبار املتخصصين داخل 2

منجزات الحضارة اإلسالمية، وإبراز ما وّرثته للبشرية من علوم ومعارف عبر قنواتها التاريخية 

 الزاهرة،

التقنية في اإلسالم، من جهات داخل ملتحف تاريخ العلوم و  يومية ـ  ترتيب زيارات0

خارج الجامعة  جهاتالجامعة، كالوكاالت، واملعاهد، والكليات، والعمادات، ومن 

نموذج خاص، وتدخل في إطار  كالوزارات، والهيئات، واملدارس، وهي زيارات مجدولة وفق

لماء جهود الع يارات املتحف، وهي تسعى إلى إبراز الثالثة من مراحل ز الثانية و  املرحلتين

رة ااملسلمين في ميدان العلوم الطبية والتطبيقية، وإظهار دورهم الريادي في بناء الحض

 اإلنسانية، بمختلف مجاالتها.

 ـ  تنظيم املؤتمر العالمي الثاني لتاريخ العوم الطبية والتطبيقية، واالستعداد لتجهيزاته.0

ـ  إثراء املحتوى اإللكتروني للمعهد، باملقاالت العلمية املتخصصة في موقعه الرسمي، 3

عنى بالتركيز على ترسيخ الجهود اإلسالمية في مضمار 
ُ
دسية العلوم الطبية والهن والتي ت

 والفيزيائية والكيميائية ...إلخ.

ـ  البدء في فكرة إنشاء الجمعية العلمية السعودية لتاريخ العلوم الطبية والتطبيقية، 5

وتنفيذ إجراءاتها الرسمية، مع الجهات ذات العالقة، وذلك لفتح آفاق جديدة على 

لمي خصب، يبرز فضل الحضارة اإلنسانية الباحثين ودارس ي تاريخ العلوم، وإيجاد مناخ ع

 على غيرها من الحضارات.

 .ـ تنظيم املتحف املتنقل6
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 :شركاء املعهد

كات متينة مع الجهات املساهمة في اسيعزز نجاح املعهد بإذن هللا تعالى تأسيسه لشر 

 مجاالت عمله واملستفيدة من خدماته، وأهمها الجهات التالية:

 

: املعاهد 
ً
 املتخصصة:أوال

 معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية بفرانكفورت بأملانيا. -2

 معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب بسوريا. -0

 

:
ً
 مراكز البحوث واملؤسسات واملكتبات املتخصصة: ثانيا

 مكتبة األمير سلطان للعلوم واملعرفة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. -2

 التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ربية،العمعهد املخطوطات  -0

 معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى. -0

 مركز جمعة املاجد للثقافة والتراث. -3

مركز ابن البنا املراكش ي للبحوث والدراسات في تاريخ العلوم في الحضارة اإلسالمية  -5

 بالرباط.

 والفنون والثقافة اإلسالمية )اسطنبول تركيا(.مركز البحوث للتاريخ  -6

 )جامعة بغداد(العربي مركز إحياء التراث العلمي  -7

 .يدن بهولندامكتبة ال  -8

 مكتبة اإلسكندرية. -2

 

: األقسام
ً
 والجمعيات العلمية: ثالثا

 أقسام التاريخ والحضارة بالجامعات السعودية والدولية. -2

 بالجامعات السعودية والدولية.أقسام العلوم الشرعية واإلسالمية  -0

 الجمعية السعودية التاريخية. -0
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: الجهات الحكومية ذات العالقة:
ً
 رابعا

 الجامعات السعودية. -2

 .زعبد العزيدارة امللك  -0

 العامة. ز عبد العزيمكتبة امللك  -0

 ليا للسياحة والتراث الوطني.الهيئة الع -3

 الهيئة العامة للترفيه. -5

 الهيئة العامة للثقافة. -6

 املتحف الوطني. -7

 املهرجان الوطني للتراث والثقافة )الجنادرية(. -8

 

: القطاع الخاص:
ً
 خامسا

 مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية. -2

 : )مركز سعود البابطين الخيري للتراث والثقافة(.الخاصة، مثلاملتاحف واملراكز  -0

 واإلسالمية. وإنتاج البرامج العربية املعلومات،شركات تقنية  -0

 

: املؤسسات التربوية واإلعالمية:
ً
 سادسا

 وزارة التعليم. -2

 وزارة الثقافة  -0

 مؤسسة مسك الخيرية -0

 املؤسسات التربوية واإلعالمية الخاصة. -3
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 :الخطة التشغيلية

تيحت الفرصة ووكيل واحد بدأ املعهد بعميد
ُ
، وعدد قليل من املوظفين، وفي هذا الفصل أ

ّعلت وكالة أخرى، فصار هناك وكالتان، فأصبح في املعهد ثالث موظفات، و للكادر النسائي، 
ُ
ف

 األولى: للتطوير والجودة، واألخرى للبحث العلمي.

 

 الفصل األول: أعداد الطالب والطالبات

فتحت املعهد أبوابه هذا الفصل للطلبة املتدربين من قسم التاريخ والحضارة، ومن 

 واالتصال، وهي:أقسام مختلفة في كلية اإلعالم 

 _ العالقات العامة واإلعالم.

 _ الجرافيكس والوسائط املتعددة.

 التسويقي.واالتصال _اإلعالن 

 الصحافة والنشر واإللكتروني.

 _ اإلذاعة والتلفاز والفلم.

 

 الفصل الثاني: األنشطة والخدمات الطالبية

 تصّب في املهام اآلتية: الطالبية أبرز األنشطة كانت

 زيارات املتحف الداخلية والخارجية. ـ تنظيم2

 ـ تنظيم الفعاليات واملحاضرات.0

 ـ اإلشراف على موقع املعهد.0

 ـ إعداد التصاميم للكتّيبات التعريفية.3        

 ـ التعريف بمقتنيات املتحف للزّوار.5       
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 الفصل الثالث: أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

ز فيباب املشاركة ألعضاء هيئة التدريس د فتح هذا املعه
ّ
رك

ُ
 في تحقيق أهدافه، والتي ت

املقام األول على إبراز الدور الريادي للمسلمين في الحضارة اإلنسانية، وقد تّم التعاون في مطلع 

الفصل الثاني من هذا العام مع أستاذتين من قسم التاريخ والحضارة، ويسعى املعهد إلى تكوين 

 ر نخبة من أعضاء هيئة تدريس ليكونوا أعضاء فاعلين فيه.مجلسه واختيا

 

 الفصل الرابع: االبتعاث والتدريب

 ال ينطبق هذا الفصل على عمل معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية.

 

 الفصل الخامس: األنشطة العلمية والتعليمية

التي حّققتها حضارتنا اإلسالمية عبر  بهدف إبراز اإلنجازات فكرة إنشاء املعهد تجاء

عصورها الزاهرة في خدمة العلم، وما قّدمه املسلمون من نجاحات ومكاسب علمية كان لها 

أثرها الواضح في إثراء الحضارة اإلنسانية باعتبارها أساًسا للتقدم العلمي الحديث في مختلف 

ية في بناء الحضارة الحديثة، ميادين العلوم، والتعرف على حقيقة إسهام الحضارة اإلسالم

ذا فإن . ولوالتعريف بإنجازات علماء املسلمين في مختلف املجاالت وتجليته لألجيال القادمة

فرصة لتواصل الجامعة مع أهل االختصاص واملهتمين بتاريخ العلوم  يعد ملعهدوجود هذا ا

 تقنية في اإلسالم حافز وُيعّد وجود متحف متخصص في تاريخ العلوم وال .رف اإلنسانية واملعا
ً
ا

عهد . ولدى املوالزيارات املحاضرات من األنشطة العلمية والتعليمية وفي مقدمتها  لقيام كثير 

تعنى بنشر البحوث العلمية في مجال تاريخ الدراسات  ى إنشاء جمعية متخصصةكذلك عزٌم عل

 العربية واإلسالمية.

 الفصل السادس: خدمة املجتمع

بي، دول الخليج العر ية السعودية و يد والفريد من نوعه في اململكة العرباملعهد الوحُيعّد 

فاعليه املعهد وأثره على املجتمع والجامعة بما تحقق من اهداف وخطط  وعلى ذلك يمكن قياس

 وهي:
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عن تاريخ العلوم مهمة عهد وما يتضمنه من مقاالت وبحوث وني للماملوقع االلكتر -2

 العربية واالسالمية.

مطويات تعريفية باملتحف في ظل املعارض املتنقلة التي ُينظمها املعهد في نشر  -0

 ة.عوحدات الجام

ية في للجهات الداخل فتحهو  تنظيم زيارات متحف تاريخ العلوم والتقنية في اإلسالم، -0

الجامعة، والجهات الخارجية كاملدارس والجامعات والوزارات والهيئات واملنظمات 

 املجيد تاريخ أمتناعلى للتعرف والشركات، 

د لتاريخ العلوم التطبيقية والطبية عن داد وإقامة املؤتمر العالمي الثانيالسعي إلى إع -3

 .العرب واملسلمين وما سينتج عن ذلك من فوائد جمة للمجتمع 

 الفصل السابع: الشؤون اإلدارية واملالية للمشروعات

أنجز املعهد على املستوى اإلداري كثيرا من البرامج واملشروعات املهمة في مجال نشر 

 رسالة املعهد و تيسير العقبات التي تعترض عمله. وأبرز األنشطة اإلدارية التي أنجزها املعهد:

 يفي بمتطلبات الهيكل التنظيمي حتى يتم على نحوٍ  ملعهدامقر  توسعةالرفع بطلب  -2

 االنتهاء من بناء مقر للمعهد جديد.

ن مفي مجال تاريخ العلوم العربية و اإلسالمية  مختصتينمع  عاون الرفع بطلب الت -0

 كلية العلوم االجتماعية.

الرفع بطلب متدربين من قسم التاريخ، ومن كلية اإلعالم في تخصص العالقات  -0

 س، واإلعالن التسويقي، واإلذاعة والفلم، والصحافة والنشر.العامة، والجرافيك

الرفع بطلبات تتعلق بتنظيم زيارات املتحف للجهات الخدمية كالتشغيل والصيانة،  -3

 والسالمة واألمن الجامعي، وإدارة الحركة.

 الرفع بطباعة دليل متحف تاريخ العلوم والتقنية في اإلسالم. -5

عهد من كتب ومطويات وأوراق رسمية و توفير عمل كافة املطبوعات الخاصة بامل -6

 كافة متطلبات املعهد من أدوات و أوراق.

 مطابع الجامعة. الزمة بالتعاون معلالتصاميم او  االستبانات والبنرات عدادإ -7
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 الفصل الثامن: خطة العمل.

 

 املهام    
 

 حالة اإلنجاز

 

 شهر اإلنجاز

 

 مالحظات

تحديث البنية التقنية 

)االتصاالت االدارية، انسياب، 

 اإليميل، تويتر، موقع املعهد( 

نجزت
ُ
  2 أ

تنظيم ملف زيارات املتحف 

ومخاطبة جميع الجهات ذات 

 العالقة بتبعية املتحف للمعهد

نجزت
ُ
  2 أ

متابعة ملف طلب تغيير مقر 

 املعهد 

ما زالت املحاوالت في طلب توسعة    قيد اإلنجاز

 املعهد

وطلب ضم القبة الفلكية 

 للمعهد

نجزت
ُ
  0 أ

تأمين ميزانية للمعهد من خالل 

 طلب سلفة مالية

نجزت
ُ
  3 أ

تنظيم املوارد البشرية وتوصيف 

وتوزيع املهام، قائمة األعمال 

اليومية، املتكررة، قائمة مهام 

االجتماعات، طلب موظفات من 

 القسم النسائي 

نجزت
ُ
 ىفي املعهد ثالث موظفات، األول 5، 0 أ

ُعّينت في الشهر الثاني، والثالثة في 

 الشهر الخامس

عهد )أوراق تحديث هوية امل

اإلحالة، الورق الرسمي، 

بطاقات العمل للمنسوبين،  

 اللوحات االرشادية(

نجزت
ُ
  5، 0 أ

 برنامج التطوع للمتحف

نجزت
ُ
جاء املتطوعون في الفصل األول،  2 أ

يأت فيه  وأما الفصل الثاني فلم

 متطوعون 

تطوير قائمة املهام للزيارات مع 

 الجهات ذات العالقة 

نجزت
ُ
  0 أ

تشكيل مجلس الرفع بإعادة 

 املعهد

نجز
ُ
يعمل املعهد على إعداد بعض   لم ت

 لتشكيل مجلس 
ً
البرامج تمهيدا

 املعهد وترشيح املستشارين

برنامج املرحلة  تاستعدادا

 الثانية )مواقف املتحف، (

نجزت
ُ
زال املعهد في حاجة إلى توسعة ال ي 0 أ

 مواقف املتحف

اإلنارات الداخلية إصالح 

 والخارجية للمتحف

نجزت
ُ
بعض اإلنارات يصعب تغييرها  5 أ

ألنها داخل لوحات يصعب فكها، 

 ونعمل على إيجاد الحل
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النبذة التعريفية، )تجهيز 

ليات الدعوات للوكالء والك

 والعمادات( 

نجزت
ُ
  6 أ

ورشة تعريفية باملتحف ملنسوبي 

 الجامعة 

نجزت
ُ
تّم التعريف باملعهد خالل حفل  6 أ

تدشين املرحلة الثالثة لزيارات 

 املتحف 

نجزت عهد  للم ةبناء الخطة االستراتيجي
ُ
 ونعمل على تحديث ما يستجد 6 أ

نجزت التقرير السنوي 
ُ
 ونعمل على تحديث ما يستجد 2 أ

نجزت املرحلة الثالثةحفل تدشين 
ُ
  6 أ

تسجيل نموذج إلكتروني لزيارات 

 املتحف

نجزت
ُ
  2 أ

نجزت تحديث الفلم الوثائقي للمتحف
ُ
  6 أ

رفع بيانات بحوث املؤتمر 

 العالمي األول على موقع املعهد

نجزت
ُ
  7 أ

إنشاء لوحة إستاند للتعريف 

 باملعهد

نجز
ُ
   لم ت

نجزت إصدار دليل املتحف
ُ
  6 أ

نجزت إقامة املحاضرات
ُ
  6 أ

نجزت نشر املقاالت
ُ
  6، 5 أ

الجمعية السعودية  مقترح

 لتاريخ العلوم والتقنية

 
ُ
  7 نجزتأ

 مقترح استثمار املتحف

نجز
ُ
  8 لم ت

نجزت مبادرة املعرض املتنقل للمتحف
ُ
  7 أ

تقديم املتحف مبادرة من 

 مبادرات التحول الوطني

  8 قيد اإلنجاز

   قيد اإلنجاز فلم املعهد

االحتفاء باليوم العالمي 

 للمتاحف

نجزت
ُ
  2 أ
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 : املنجزات واملعّوقات واملقترحات:ل التاسعصالف

: املنجزات:
ً
 أوال

 ـ إثراء املحتوى اإللكتروني للمعهد:1

 من 
ً
تقوم فكرة إنشاء املعهد على إبراز جهود العلماء املسلمين في العلوم التطبيقية، وانطالقا

نجز هذه الفكرة حرص املعهد على إيصال رسالته بإثراء املحتوى 
ُ
اإللكتروني، وكان من أهّم ما أ

 في هذا اإلطار ما يلي:

شر في موقعه ما يلي:2
ُ
 ـ نشر املقاالت الهادفة في موقع املعهد الرسمي، وقد ن

أـ واجب الجامعات السعودية في إبراز جهود العلماء املسلمين في ميادين العلوم الطبية 

 العزيز الغامدي. ، لوكيل املعهد للتطوير والجودة د.عبدوالتطبيقية

 .، لوكيل املعهد للبحث العلميب ـ تطوير العرب لعلم املربعات السحرية

 ، لألستاذة شيخة الدوسري.أثر املسلمين في تصنيف العلومج ـ 

 بين الحضارات التي ورثتها األمة اإلسالمية
ً
 ،دـ عاملية النقود اإلسالمية، انتشار النقود نموذجا

 لألستاذ محمد الزيز.

نشر بحوث املؤتمر العالمي األول لتاريخ العلوم التطبيقية والطبية عن العرب واملسلمين، وكان ـ 0

. 232عدده أكثر من 
ً
 بحثا

 ـ التعريف يمقتنيات املتحف وإشهار فعاليات املعهد على حسابه الرسمي في )تويتر(.0

تّيب تعريفي باملتحف:2
ُ
 ـ إصدار ك

صدر عن املعهد بفضل هللا تعالى هذا العام دليٌل خاّص بمتحف تاريخ العلوم والتقنية في 

الدليل يحمل بين طياته رسالة علمية تثقيفية عن كل قطعة أو نموذج أو خريطة، اإلسالم، وهذا 

 من تاريخ 
ً
 مشرقا

ً
تبّين تاريخها وقيمتها العلمية للزوار والباحثين واملهتمين، وتعكس نموذجا

حضارتنا اإلسالمية، وإنجاز علمائها في شتى العلوم واملعارف، وقد قامت اللجنة املشرف على 

املتحف بإعداد هذا الدليل منذ سنوات، ورأى النور خالل هذا العام، حيث ُصّدر بنصَّ لرؤية 
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، وكلمة ملدير الجامعة، وكلمة للمعهد، وقام بتصميم غالف الدليل الطالبات 0202اململكة 

دربات في املعهد من قسم الجرافيكس والوسائط املتعددة في كلية اإلعالم واالتصال، وتشّرف املت

ف  بعد عرضه عليه بإهداء نسخة منه إلى سمو أمير منطقة الرياض، 
ّ
سعاة مدير الجامعة املكل

 ومعالي وزير التعليم.

 ـ إقامة املحاضرات:3

علمية متقدمة ومتخصصة تخدم جميع  مناخ علمي خصب وبيئة بحثيةيهدف املعهد إلى إيجاد 

فته الحضارة اإلسالمية من نتاج علمّي ضخم 
ّ
، في إطار إشهار ما خل

ً
 ودوليا

ً
املستفيدين محليا

أفادت من الحضارات األخرى عير عقوده الزاهرة،  وتحقيُق هذا الهدف ال يقتصر على إعداد 

رات أتي في طليعتها إقامة املحاضالبحوث والدراسات فقط، بل تمتّد خيوطه إلى منافذ مختلفة ي

م املعهد بفضل  هللا 
ّ
العلمية التي ُيعّدها كبار املتخصصين من داخل الجامعة وخارجها، وقد نظ

قيم من ذلك محاضرة 
ُ
تعالى في هذا العام باكورة محاضراته في القاعة املدرجة باملتحف، وأ

 بعنوان:

 حضارة اإلنسانية: قراءات في شهادات املنصفين،ــ اإلنجازات العلمية عند املسلمين وأثرها في ال

قّدمها سعادة األستاذ الدكتور/ إبراهيم املزيني، أستاذ الدراسات الحضارية وتاريخ العلوم عند 

 املسلمين، في الجامعة.

، وخلصت إلى أن املسلمين اهتّموا عبر عصورهم 
ً
 ممّيزا

ً
وقد شهدت هذه املحاضرة حضورا

بات اإلنسان في مختلف ميوله التاريخية املتوالية بت
ّ
طوير حضارتهم وإنمائها، لتواكب متطل

واحتياجاته حتى استطاعت هذه الحضارة أن تتسّنم الريادة بين الحضارات، وأن تض يء بنورها 

 أرجاء األرض، وعلى أساسها قامت املدينة الحديثة.

 مقترح إنشاء جمعية متخصصة في تاريخ العلوم والتقنية في اإلسالم: إعدادـ 4

ع املعهد إلى إنشاء جمعية 
ّ
عنىيتطل

ُ
إبراز الجهود الحضارية لعلمائنا املسلمين في مجال العلوم ب ت

 التطبيقية، وُيقترح أن يكون اسمها: الجمعية السعودية لتاريخ العلوم والتقنية في اإلسالم.

 التعريف:

الجمعية السعودية لتاريخ العلوم والتقنية في اإلسالم هي مؤسسة علمية تنتظم في عقد 

نشئت تحت إشراف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض، وهي 
ُ
الجمعيات التي أ
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عنى بإبراز جهود العلماء املسلمين في 
ُ
مليادين اتتبع معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية، وت

، وما وّرثوه للبشرية من نتاٍج علمّي ضخم، أفادت منه الحضارات األخرى، عبر ة والتقنيةالعلمي

 عقودها الزاهرة.

 األهداف:

ـ الكشف عن منجزات العرب واملسلمين، وإشهار فضلهم على الحضارات األخرى في ميادين 2

 العلوم الطبية والتطبيقية.

 احثين واملهتمين بتاريخ العلوم.ـ تهيئة محيط علمي خصب، وفتح نوافذ جديدة للب0

ـ ربط الجامعة بعالقات علمية مميزة مع عدد كبير من املتخصصين واملراكز البحثية والجامعات 0

 والهيئات واملنظمات املتخصصة.

عات:
ّ
 التطل

عنى باألبحاث املتجهة إلى التاريخ اإلسالمي في تاريخ العلوم 2
ُ
ـ إصدار مجلة علمية متخصصة ت

 طبيقية.الطبية والت

تبت في تاريخ العلوم 0
ُ
ـ إنشاء قاعدة معلومات متكاملة تحوي البحوث والرسائل العلمية التي ك

 عند العرب واملسلمين.

ـ إقامة املؤتمرات والندوات واملحاضرات التي تجمع املتخصصين في أصقاع العالم العربي 0

 واإلسالمي.

 ات ذات العالقة.ـ عقد مذكرات تعاون مع املراكز  واملؤسسات والجه3

 التنظيمات املبدئية:

ـ تعتمد الجمعية على التمويل الذاتي، وما يرد إليها من تبرعات وفق األنظمة املرعّية في اململكة 2

العربية السعودية، وتسعى الجمعية لتمويل برامجها وأنشطتها من خالل اشتراكات األعضاء 

 لمتحف من استثمارات.، وما يرد لورافد العمل الخيري من هبات وتبّرعات

ـ يكون للجمعية مجلس إدارة يتكّون من رئيس، ونائب للرئيس، وأعضاء أساسيين، ال يقل 0

.
ً
 عددهم عن عشرين عضوا
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ـ يكون للجمعية أعضاء شرف من الشخصيات البارزة يسهمون في الدعم املادي ملشروعات 0

 الجمعية.

رّحب الجمعية باالشتراك في عضويتها )العضوية3
ُ
املنتسبة(، وال ُيشترط أن يكون املشترك  ـ ت

 في مجال التاريخ أو العلوم.
ً
 متخّصصا

ـ ينبع عن الجمعية لجان عمل دائمة، وتتفّرع إلى ثالث لجان: لجنة البحث والنشر العلمي، 5

 ولجنة الندوات واللقاءات العلمية، ولجنة العالقات العامة واإلعالم.

 مبادرات التحول الوطني:تقديم املتحف مبادرة من إعداد ـ 5

 من الجوانب املشرقة لحضارتنا اإلسالمية، وبلورت ذلك 
ً
 مضيئا

ً
رسمت جامعة اإلمام جانبا

 بإنشاء متحف ُيعنى بإبراز جهود علمائنا املسلمين، وهو متحف تاريخ العلوم 
ً
 ملموسا

ً
واقعا

ضمار السعودية في م والتقنية في اإلسالم، الذي ُيعّد أكبر متحف متخصص في اململكة العربية

 العلوم والتقنية.

بالتعاون مع معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية في جامعة  ء هذا املتحفوقد تم إنشا

 من  تحففرانكفورت/ أملانيا، ويحوي امل
ً
مئات املعروضات واملجسمات التي تحاكي بعضا

ي إلى الث الهجري/التاسع امليالداختراعات العلماء املسلمين في مجاالت التقنية ما بين القرن الث

 فلكية تتسع 
ً
القرن العاشر الهجري/السادس عشر امليالدي. كما يضم املتحف في جنباته قبة

 ويتم فيها تقديم عروٍض مرئية عن الفلك 025ألكثر من 
ً
 .زائرا

هو الحاضنة و  ويشرف على هذا املتحف معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية في الجامعة، 

ع إلى أن يكون املتحف أحد الصروح الرائدة التي العلمية لهذا املعلم الحضاري 
ّ
، وهو يتطل

في ترسيخ العمق اإلسالمي، وما أنتجته حضارتنا عبر  0202تتواكب مع تحقيق رؤية اململكة 

قنواتها التاريخية  املختلفة من إنجازات مشّرِّفة نفاخر بها الدول املتقدمة في ميادين العلوم 

طبية والهندسية والفيزيائية والكيميائية  والجبر الفلك واألحياء وغيرها من العلوم، ومّما يحّفز ال

على هذه املبادرة أن  املتحف فتح أبوابه للباحثين والزائرين ودارس ي تاريخ العلوم بالتعرف على 

رفي، املع حقيقة وآلية تطور العلوم عند العرب واملسلمين، فهو صورة من صور مواكبة التطور 

 إلى أنه أحد امليادين التي تعّزز رسالة اإلسالم 
ً
وتجسيد لهويتنا اإلعالمية والثقافية، إضافة



31 
 

الحضارية لدولتنا الرائدة اململكة العربية السعودية، كما نّص على ذلك النظام األساس ي للحكم 

عنى بتشجفي ماّدته التاسعة والعشرين بقوله: "ترعى الدولة العلوم واآلداب والثقاف
ُ
يع ة، وت

البحث العلمي، وتصون التراث اإلسالمي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية واإلسالمية 

 واإلنسانية".

 من 
ً
 إلى أن يجعل من هذا املتحف منّصة لالستثمار األجنبي املباشر، ورافدا

ً
ع املعهد أيضا

ّ
ويتطل

ية ملكة، وتنويع الفرص الترفيهروافد تطوير قطاع السياحة، وتحسين املشهد الحضاري في امل

للمواطنين، وتشجيع الشباب على العمل التطوعي، كّل ذلك وفق برامج محّددة من برامج الرؤية 

 الوطنية.

واملعهد يسعى إلى تحقيق هذه املبادرة بما شهدناه على أرضنا من قوة حضارية وصناعية 

 
ً
 قياسّيا

ً
 بالغ األهمية في املنطقة داخل واقتصادية أبهرت العالم أجمع، وجعلت منا رقما

ً
صعبا

 الدول 
ّ

الجزيرة وخارجها، وأن لدينا من العلم واملعرفة والحضارة ما يجعلنا نكون في مصاف

 املتقدمة.

 مبادرة متحف تاريخ العلوم والتقنية في اإلسالم

 )مجُدنا(

 أهداف املبادرة والبرامج التي تحققها:

 البرنامج الذي يحققه الهدف املستوى 

 ـ الشراكات اإلستراتيجية1 جذب االستثمار األجنبي 6-1-3

 ـ التخصيص2

 ـ الشراكات اإلستراتيجية1 تطوير قطاع السياحة 6-3-3

 ـ التخصيص2

 ـ التحول الوطني3

 ـ خدمة ضيوف الرحمن4

تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية  1-5-2

 احتياجات السكان

 جودة الحياة
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السعودية في الفنون تنمية املساهمة  2-5-2

 والثقافة

 جودة الحياة

تحسين املشهد الحضاري في املدن  2-3-2

 السعودية

 خدمة ضيوف الرحمن

املحافظة على تراث اململكة اإلسالمي  2-3-1

 والعربي والوطني والتعريف به

 ـ تعزيز الشخصية الوطنية1

 ـ التحول الوطني2

 ـ خدمة ضيوف الرحمن3

 ـ جودة الحياة4

 التحول الوطني تشجيع العمل التطوعي 2-1-6

تعزيز قيم اإليجابية واملرونة وثقافة العمل  3-6-2

 الجاد بين أطفالنا

 جودة الحياة

 

 ـ تنظيم الزيارات الداخلية والخارجية للمتحف والقبة الفلكية:6

ن املعهد املرحلة الثانية من الزيارات ملتحف تاريخ العلوم والتقنية في اإلسالم، 
ّ

انت هذه وكدش

سمت الى مرحلتين )أ
ُ
 .ب(،-املرحلة مخصصة للزيارات الداخلية ملنسوبي الجامعة، وقد ق

أّما املرحلة )أ( فكانت للكليات واملعاهد العليا، وأّما )ب( فكانت لوكاالت الجامعة والعمادات 

 واإلدارات التابعة لها.

هـ وذلك بالتعاون مع 07/0/2332هـ إلى 5/0/2332وامتدت هذه املرحلة خالل الفترة من 

الجهات الخدمية والفنية املساندة مشكورة وهي: إدارة الشؤون الفنية، وإدارة التشغيل 

والصيانة، وإدارة السالمة واألمن الجامعي، وإدارة العالقات العامة واملراسم، وإدارة الحركة، 

 معي، واإلدارة العامة لالستثمار،جاواإلدارة العامة للمرافق، ومطابع الجامعة، وإدارة اإلعالم ال

 كما ساند املعهَد في هذه املرحلة كل من مدينة امللك عبدهللا للطالبات وكلية اإلعالم واالتصال

وبانتهاء املرحلة الثانية بدأت املرحلة الثالثة من الزيارات، وكانت مخصصة للجهات الخارجية، 

 لجامعات.كالوزارات، والهيئات، واملنظمات، واملدارس، وا

 تبدأ الزيارة بتقديم نبذة عن إنشاء املعهد واملتحف،
ً
وبعد ذلك تبدأ الجولة بعرض فيلم  وعادة

تعريفي قصير في مسرح املتحف يبين تاريخ املعهد واملتحف ورؤيته ورسالته وأهدافه، ويعطي 

 عن مقتنياته، يلي ذلك جولة استطالعية على معروضات ومقتنيات املتحف
ً
 عاما

ً
التي و  تصورا
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تبين إسهامات العرب واملسلمين في صناعة أدوات وآالت العلوم والتقنية وتطويرها في كثير من 

 املجاالت كالفلك والطب والهندسة والعمارة وغيرها من العلوم الطبيعية والتطبيقية.

 ـ تنظيم حفل تدشين املرحلة الثالثة لزيارات املتحف:7

 بمناسبة 
ً
 بهيجا

ً
ختام املرحلة الثانية وتدشين املرحلة الثالثة لزيارات أقام املعهد حفال

ي ناسبة فمتحف تاريخ العلوم والتقنية في اإلسالم، وقد حرص املعهد على توظيف هذه امل

 .0202وإبراز دورهما في تحقيق رؤية اململكة التعريف به وباملتحف، 

 وقد هدفت هذه الفعالية إلى ما يلي:

، وبرامجها 0202جامعة، وجهودها في تحقيق رؤية اململكة ـ إشهار الصورة املتميزة لل2

 التنفيذية، من خالل تجديد الوعي برؤية املعهد وأهدافه ورسالته.

ـ نشر روح الحماس لدى منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس واملوظفين 0

 مع املعهد في تحقيق رؤيته.
ً
 فاعال

ً
 والطلبة، ليكونوا شريكا

ملتعاونة مع املعهد في مرحلته الثانية والتي شملت الزيارات لجميع ـ تكريم الجهات ا0

 وحدات الجامعة.

ـ تدشين املرحلة الثالثة من مراحل املتحف بإتاحته للزيارات املنتظمة من خارج 3

 الجامعة.

 وتكّونت فقرات الفعالية مما يلي:

 ـ مقدمة ترحيبية.2

 ـ آيات من الذكر الحكيم.0

 .ـ كلمة عميد املعهد0

 ـ عرض فيديو تعريفي بمتحف تاريخ العلوم والتقنية في اإلسالم.3

 ـ تكريم املوظفين واملتدربين واملتطوعين والجهات املساندة لزيارات املرحلة الثانية.5

 ـ الختام وشكر للحضور.6
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قيمت هذ الفعالّية في يوم األربعاء، الثامن من شهر جمادى اآلخرة، بالقاعة 
ُ
وقد أ

ى إدارة الفعالّية عميد املعهد ومنسوبوه، والجهات الخدمية املساندة، املدرجة في ا
ّ
ملتحف، و تول

 من قيادات الجامعة وموظفيها.
ً
 بهيجا

ً
 وشهد الحفل حضورا

 تفعيل وكالتين من وكاالت املعهد: ـ 8

كانت قيادات املعهد تقوم على عميد ووكيل واحد، وتّم بفضل هللا تعالى خالل هذا العام تفعيل 

 كالة أخرى، فانبثق عن املعهد وكالتان:و 

عنى بإعداد الخطة اإلستراتيجية، وتوصيف املهام، ومتابعة 
ُ
األولى: وكالة التطوير والجودة، وهي ت

 الخدمات املشتركة، وإدارة املشاريع.

عنى بكتابة الدراسات واملقاالت واملحتوى اإلعالمي، وتنظيم 
ُ
والثانية: وكالة البحث العلمي، وت

عنى بصنع الشراكات اإلستراتيجية، وشؤون العالقات العامة، الند
ُ
وات واملؤتمرات، كما ت

 واإلشراف على زيارات املتحف.

ـ فتح باب التطّوع، واستقطاب املتدربين من كلية اإلعالم واالتصال وكلية العلوم 9

 االجتماعية:

ّح القوى البشرية 
ُ

التي تنهض بأعماله، وتسهم في ُيعاني املعهد كغيره من إدارات الجامعة من ش

تحقيق تطلعاته، وتنفيذ برامجه، وقد تّم بفضل هللا تعالى خالل هذا العام فتح باب التطوع 

التنسيق مع كلية اإلعالم واالتصال وكلية العلوم وتّم  النخراط في تنفيذ أعمال املعهد،ل

 أبرزها:االجتماعية الستقطاب الطلبة املتدربين واإلفادة منهم في أعماٍل 

 ، تنظيم زيارات املتحف الداخلية والخارجية.

 ـ تنظيم الفعاليات واملحاضرات.

 ـ اإلشراف على موقع املعهد.

 ـ إعداد التصاميم للكتّيبات التعريفية.

 ـ تعيين موظفات في القسم النسائي:11

ي املرة وه من النجاحات التي حّققها املعهد في هذا العام استقطاب موظفات في القسم النسائي،

األولى في تاريخه، وقد باشر ت أول موظفة عملها في التاسع من شهر صفر، ثم التحق باملعهد 

 موظفتان أخريان، ومقّرهن في مدينة امللك عبد هللا للطالبات.
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 مهمة في تحقيق تطلعاته، وتنفيذ 
ً
 نوعية للمعهد، ومساهمة

ً
ُيعّد توظيف العنصر النسائي نقلة

وجوُد املوظفات على توسيع دائرة العمل في املعهد، ففي زيارات املتحف على وقد حّفز برامجه، 

لم يقتصر ترتيب الزيارات على عنصر الرجال فحسب، وإنما امتّدت خيوطه  -سبيل املثال-

، ويقمن املوظفات بدورهن بالتنسيق مع الجهات الزائرة، 
ً
ليشمل العنصر النسائي أيضا

 تعريفهن باملقتنيات، كلُّ ذلك في إطار تحقيق رسالة املعهد،ومصاحبة الزائرات في املتحف، و 

 اإلسهامات العلمية للمسلمين ودورها الريادي في بناء الحضارة اإلنسانية. هي إبرازو 

 ـ تنفيذ تجهيزات املتحف بالتنسيق مع الجهات الخدمية:11

قام أنشطته على اختالف أنواعها في مقّر املتحف، وقد حظي هذا  ال
ُ
 امعيحرص املعهد على أن ت

 بالتجهيزات الداخلية والخارجية، وكان من أبرزها ما يلي:

ـ تأسيس النقل الصوتي واملرئي، حيث ُربطت فعاليات القاعة الدرجة باملتحف مع القاعات 

 طالبات.النسائية في مدينة امللك عبد هللا لل

 ت الداخلية والخارجية .اـ إصالح اإلنار 

 من الشاشات .
ً
ال

ّ
 ـ إصالح ما كان معط

 ـ تركيب لوحات إرشادية تقود الزّوار إلى املتحف.

 :ضم املتحف والقبة الفلكية للمعهد ـ 12

 
ً
 للدراسات العلمية لتاريخ العلوم، ومركزا

ً
كانت الفكرة من إنشاء هذ املعهد أن يكون منطلقا

متخصصا في األبحاث والدراسات املتصلة بهذا الجانب وقد صدرت املوافقة السامية رقم 

 هـ، على إنشائه .2300/ 22/ 28املؤرخة في  53707

فقة معالي مدير الجامعة السابق على هـ صدرت موا2302وفي األول من شهر ذي الحجة سنة 

تبعية متحف تاريخ العلوم والتقنية في اإلسالم ملعهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية ليكون هو 

 الحاضنة العلمية لهذا املعلم الحضاري.

وبناًء على اعتماد فكرة إنشاء املتحف كان ال بّد من تحديد مكاٍن مناسب له، ووقع االختيار على 

القبة الفلكية، لتمّيزه في شكله املعماري والداخلي والخارجي، وسهولة الوصول إليه،  مبنى

 ولتشابه وظيفته العلمية مع وظيفة القبة الفلكية.

ر املتحف بأي عمل إنشائّي يطالها، جاءت 
ّ
 لكون املتحف داخل مبنى القبة الفلكية، وتأث

ً
ونظرا

 املوافقة بضم القبة الفلكية للمتحف ليكونا د
ً
ّرتين تنتظمان في عقد املعهد، وجعلهما جزءا

 من كل زيارة مقررة لهذا الصرح الحضاري.
ً
 أساسّيا
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 متابعة ملف طلب تغيير مقر املعهد: ـ13

ال يتناسب مع كثافة القوى البشرية التي تتزايد كل فصل للرجال والنساء د الحالي مقر املعه

ّدمت 
ُ
 التساع دائرة العمل، وقد ق

ً
طلبات سابقة لالنتقال إلى موقع آخر، ولكنها كانت دراس ي وفقا

محاوالت عديمة الجدوى، حيث أفاد املسؤولون في إدارة املشروعات بأن الجامعة ال يتوافر فيها 

 ، وقد ُجّددت طلبات الرفع للقسمين الرجالي والنسائي.مكان مهّيأ في الوقت الراهن

 تأمين ميزانية للمعهد:ـ 14

ي ينشط لها املعهد ترتيب الفعاليات واملحاضرات والندوات، وهذه أمور من أبرز البرامج الت

ر إيرادات ماّدية لتأمين ما يصاحب هذه األنشطة من دروع وشهادات وإهداءات 
ّ
تستوجب توف

ووسائل نقل وغيرها، وقد تّم بفضل هللا تعالى رفع سلفة مالية للمعهد، وهي تسري عليها إجراءات 

لف املتبعة في ال  ة.جامعالسُّ

 ـ تحديث هوية املعهد:15

 ويدخل في هذا اإلطار ما يلي:

 أـ تحديث األوراق الرسمية.

 ب ـ تحديث أوراق اإلحاالت.

 ج ـ تحديث بطاقات العمل للمنسوبين.

 رشادية.د ـ تحديث لوحات املتحف اإل 

 ه ـ تحديث الفلم التعريفي للمتحف.

العالقة، كإدارة التشغيل والصيانة، والسالمة  و ـ تحديث قائمة املهام للزيارات مع الجهات ذات

 واألمن الجامعي، وإدارة الحركة.

ز ـ تحديث البنية التقنية )االتصاالت اإلدارية، انسياب، البريد الشبكي، تويتر، موقع املعهد 

 الرسمي(.

 



36 
 

 :تنقل معرض املتحف املعداد إلنشاء اإل ـ 16

 من حرص املعهد على إشهار الجانب املض يء من التاريخ اإلسالمي نشطت مبادرة اإلعداد 
ً
انطالقا

، وكانت من املوظفين واملتدربينملعرض املتحف املتنّقل في الوحدات التعليمية للجامعة، بإشراف 

 عمادة البرامج التحضيرية هي الجهة األولى التي احتضنت هذه الفعالية.

 ـ االحتفاء باليوم العاملي للمتاحف: ـ 17

ُيحتفل باليوم العالمي للمتاحف في الثامن عشر من شهر من مايو من كل عام، والهدف من 

هذه املناسبة هو تعزيز العالقة بين املتحف واملجتمع باعتبار أن املتحف لم يُعد مجّرد بيت 

 يسه
ً
 مهّما

ً
 علمّيا

ً
ف م في نشر املعرفة والعلوم والتعريلحفظ املقتنيات فحسب، بل أصبح مركزا

 بالتراث اإلنساني في جميع املجاالت.

وقد شّرف معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور/ أحمد بن سالم العامري متحف تاريخ العلوم 

مايو،  26رمضان، املوافق  22والتقنية في اإلسالم، احتفاًء بهذه املناسبة، وذلك يوم الخميس 

شاهدة الفلم التعريفي باملتحف، ثم التجول بين املقتنيات، ثم مشاهدة وبدأت الزيارة بم

 العروض املرئية في القبة الفلكية.

وشهد الزيارة عدد من وكالء الجامعة، وعمداء الكليات واملعاهد واملراكز والعمادات املساندة، 

 وبعض منسوبي الجامعة.
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 ثانيا: معوقات العمل:

التحديات والصعوبات خالل السنوات الثالثة املاضية من خالل  واجه املعهد الكثير من

 .داري ع وضعف التجهيزات وقلة الكادر األكاديمي واإل عدم جاهزية املوق

 ثالثا: االقتراحات:

 إضافة إلى ما ورد في ثنايا التقرير من توصيات فإن املعهد يقترح ما يلي:

 عهد وتعجيل االنتقال إليه.ضرورة املسارعة في أعمال إنشاء املقر الجديد للم -2

 ضرورة إضافة مزيد من األعضاء إلى الكادر اإلداري في املعهد. -0

ضرورة تقديم بعض الحوافز ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة لتشجيعهم على  -3

 .املشاركة الفاعلة في برامج املعهد
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 إحصائيات

 اإلنجاز:خطة العمل: المنجز، وغير المنجز، وما هو قيد 

 مهاّم لم ُينجز مهاّم قيد اإلنجاز مهاّم منجزة

24 3 3 
 

 :متحف تاريخ العلوم والتقنية في اإلسالمزيارات 

 عدد الزّوار عدد الجهات الزائرة الفصل الدراسي المرحلة

 811 22 األول الثانية

 853 29 الثاني الثالثة

 

 ستطالع آراء الزّوار في المتحف:ا

 تجربتك في زيارة المتحف؟ هل أنت راٍض عن

 جيد جيد جّدا   ممتاز

96% 4% 1% 

 

 والمتدربات:المتدربون 

 المتدرباتعدد  المتدربينعدد  الكلية الفصل

 5 1 اإلعالم واالتصال األول

 

 المتدرباتعدد  المتدربينعدد  الكلية الفصل

 7 4 اإلعالم واالتصال الثاني

 1 2 العلوم االجتماعية الثاني

 

 المتطوعون والمتطوعات:

 عدد المتطوعات عدد المتطوعين  الفصل

 5 1 األول

 1 1 الثاني
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 منسوبو معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية

 رائد بن حسين الهذلول              )عميد املعهد(. د. 

 د. ماجد بن إبراهيم الصقعبي         )وكيل املعهد للبحث العلمي(. 

 )وكيل املعهد للتطوير والجودة(.    د. عبد العزيز بن علي الغامدي    

 حمد بن ثواب الحربي. 

 عبد العزيز بن ناصر املنيع. 

 العقيفي.عبد املحسن بن سعد  

 متعب بن مهدي آل مطره. 

 نورة بنت يحيى اليحيا. 

 نورة بنت محمد بن معمر. 

 رضية بنت عبد هللا الفيفي. 

 

 

 


