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دليل احلاصلني على جوائز علمية

إدراًكا مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية ملســؤولياتها جتــاه العلمــاء والباحثــن الذيــن أســهموا بإنتاجهــم الفكــري والعلمــي يف 
إثــراء مســيرة البحــث العلمــي داخــل اململكــة وخارجهــا، فإنــه يســعدها االحتفــاء بهــم يف هــذا احلفــل الــذي يقــام برعايــة صاحــب الســمو امللكــي 
األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز - أميــر منطقــة الريــاض - وذلــك تقديــرًا ملــا قدمــوه مــن بحــوث رائــدة ومتميــزة يف مختلــف العلــوم 

الشــرعية واإلنســانية واالجتماعيــة والتطبيقيــة.
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اجلنسية: سعودي.

تاريخ املياد: عام 1381هـ.

مكان املياد: القصيم.

املؤهل العلمي: دكتوراه.

اجلامعة املانحة: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

التخصص العام: العلوم الشرعية.

التخصص الدقيق: الفقه.

تاريخ االلتحاق بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية: 1404هـ. معالي األستاذ الدكتور 
سليمان بن عبد اهلل أبا اخليل
مدير اجلامعة عضو هيئة كبار العلماء
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جائزة مجلس التعاون لدول اخلليج العربية للتميز
هــي جائــزة متنــح لكوكبــة مــن املتميزيــن واملبدعــن مــن مواطنــي دول مجلــس التعــاون 
لــدول اخلليــج العربيــة، الذيــن لهــم إســهامات بــارزة يف مجــاالت مختلفــة منهــا: السياســة، 

واالقتصــاد، والطــب، والرياضــة، والثقافــة، والعلــوم، والفنــون.

مجال اجلائزة

حصــل معالــي األســتاذ الدكتــور ســليمان بــن عبــد اهلل أبــا اخليــل علــى جائــزة مجلــس 
ــز يف مجــال الفكــر  ــارز واملمي ــز وذلــك إلســهامه الب ــة للتمي ــج العربي ــدول اخللي التعــاون ل
اإلســالمي مــن خــالل مؤلفاتــه وبحوثــه التــي  تخــدم منهــج الوســطية واالعتــدال يف الفكــر 
اإلســالمي، وذلــك بتاريــخ 25 صفــر 1437هـــ. ويعــد هــذا التكــرمي األول يف تاريــخ اجلائزة، 
م خــالل هــذه الــدورة عــدد مــن أصحــاب الســمو واملعالــي والفضيلــة والســعادة مــن  وقــد ُكــرِّ

دول مجلــس التعــاون الســت يف جميــع أفــرع اجلائــزة، وبترشــيح مــن دولهــم.  
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دليل احلاصلني على جوائز علمية

جائزة النسر العربي لإلدارة العامة
هــي جائــزة تقديريــة متنــح للمتميزيــن يف مجــال اإلدارة العامــة والذيــن كان لهــم دور 
بــارز يف إحــداث قيــادة التغييــر والتطويــر املؤسســي علــى مســتوى احلكومــات أو املؤسســات 

األهليــة.

مجال اجلائزة

تلقــى معالــي األســتاذ الدكتــور ســليمان بــن عبــد اهلل أبــا اخليــل خطاًبــا مــن مؤسســة 
التميــز يف إمــارة دبــي بحصــول معاليــه علــى جائــزة »النســر العربــي لــإدارة العامــة  لعــام 
2017«، وذلــك تقديــًرا جلهــوده املتميــزة ومبادراتــه الفــّذة يف مجــال اإلدارة العامــة والتــي 
أحدثــت فرًقــا علــى مســتوى املؤسســات احلكوميــة. وتهــدف اجلائــزة إلــى إبــراز دور القيادات 
املركزيــة واحملليــة يف قيــادة التغييــر والتطويــر املؤسســي، ورســم مامــح ســمات التمّيــز يف 
ــة، وتكريــس للنمــوذج والقــدوة التــي ُيرجــى االقتــداء بهــا يف  القيــادات احلكوميــة واحمللّي

العمــل العــام، وتكــرمي اإلتقــان واإلجنــاز يف العطــاء العــام.

جائزة األمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود  خلدمة أعمال البر
هــي جائــزة متنــح يف عــدد مــن الفــروع بهــدف التشــجيع علــى أعمــال اخليــر واحلــث علــى 
بــذل العــون واملســاعدة ملســتحقيها، والتأكيــد علــى اهتمــام أولــي األمــر ودعمهــم وتشــجيعهم 
واالســتفادة  إليــه،  والدعــوة  ودعمــه  االجتماعــي  التكافــل  وحتقيــق  ورواده،  البــر  ألعمــال 
مــن الدراســات واألبحــاث املقدمــة لنيــل اجلائــزة يف دعــم اخلطــط واملشــاريع املســتقبلية 

للجمعيــات والهيئــات اخليريــة واإلنســانية.

مجال اجلائزة

حصــل معالــي األســتاذ الدكتــور ســليمان بــن عبــد اهلل أبــا اخليــل علــى املركــز األول يف 
جائــزة األميــر محمــد بــن فهــد بــن عبــد العزيــز آل ســعود خلدمــة أعمــال البــر، وذلــك يف 

مجــال الدراســات واألبحــاث عــن كتابــه »التطــوع: مفهومــه وآثــاره« لعــام 1429هـــ. 



14

دليل احلاصلني على جوائز علمية

ملخص البحث:

يهــدف البحــث بشــكل رئيــس إلــى املشــاركة يف وضــع تصــور لتنظيــم شــامل للتطــوع وإيجــاد 
ــرة املرجــوة مــن  ــق األهــداف اخلي ــك لتحقي إســتراتيجيات للعمــل التطوعــي يف اململكــة؛ وذل
هــذا العمــل وتوجيهــه بالطريقــة الصحيحــة التــي تخــدم الهــدف األســاس وتكفــل حقــوق 
املتطوعــن وتتالفــى مــن خاللهــا االزدواجيــة واخللــل يف األعمــال التطوعيــة واالســتغالل 
الســيء لهــا أوتوجيههــا ألغــراض تكــون لهــا آثــار ســيئة علــى املجتمــع مــن النواحــي املاديــة أو 

ــة.  ــة أواالجتماعي األمني

ــة رســمية، تســهل  وأكــد البحــث علــى أهميــة تنظيــم العمــل التطوعــي، وكونــه حتــت مظل
ــة.  ــال التطوعي ــا بعــض األعم ــي منه ــي تعان ــى االرجتــال والســلبيات الت ــه، وتقضــي عل مهمت
ــه يف بعــض صــوره يحمــل  ــى أن ــاول البحــث واقــع العمــل التطوعــي يف اململكــة مشــيراً إل وتن
بعــض الســلبيات الناجتــة عــن نقــص اخلبــرة أو املهــارة، أو التنظيــم، أو ســوء القصــد أحيانــاً، 
ولكنهــا صــور يؤمــل أن تكــون يف نطــاق محــدود قليلــة األثــر، وهنــاك بعــض املالمــح للمســتقبل 

الواعــد، والطريــق األمثــل للتطــوع تطــرق إليهــا البحــث يف ثنايــاه؛ لتــاليف تلــك الســلبيات.

وظهــر مــن خــالل البحــث جــزء مــن املنظومــة الرائعــة، والعقــد الثمــن ألعمــال البــر واخليــر 
واإلحســان يف هــذه البــالد املباركــة والتــي شــملت مجــاالت التطــوع كلهــا.

وقــد خلــص البحــث إلــى عــدد مــن التوصيــات املهمــة التــي تهــدف إلــى تطويــر األعمــال 
ــدة  ــق مــن العقي ــي تنبث ــا الت ــا وغاياته ــق أهدافه ــى حتقي ــا وصــوالً إل ــاء به ــة واالرتق التطوعي
اإلســالمية، وضــرورة تفعيــل القــرارات املتعلقــة بهــذا املجــال، ووضعهــا يف حيــز التنفيــذ، 

ــى. واالســتفادة منهــا االســتفادة املثل

وأهميــة االســتفادة مــن التجــارب الســابقة، وتقوميهــا، وضــرورة املتابعــة والتوجيــه والتقومي 
لهــا، وتبــادل اخلبــرات بــن املؤسســات التطوعيــة، وكذلــك تبــادل املعلومــات فيمــا بينهــا، 
والبحــث عــن آليــة لتنســيق اجلهــود اخليريــة املتنوعــة، والتأكيــد علــى ضــرورة االختيــار األمثــل 

للقائمــن علــى األنشــطة التطوعيــة. 

واإلفــادة مــن مراكــز البحــوث باجلامعــات واملؤسســات العلميــة فيمــا يخــص اجلانــب 
التطوعــي، وإبــراز جهــود اململكــة يف أعمــال اإلغاثــة والعمــل التطوعــي بكافــة الوســائل 
املتاحــة، وعبــر القنــوات املختلفــة، وباإلحصــاءات الدقيقــة، مــن بــاب التحــدث بنعــم اهلل، 

وإظهــار عنصــر القــدوة واألســوة، والــرد علــى املغرضــن واحلاقديــن.
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أ.د. إبراهيم بن محمد قاسم امليمن
املعهد العالي للقضاء

وكيل اجلامعة لشؤون املعاهد العلمية

اجلنسية: سعودي.

تاريخ املياد: عام 1386هـ.

مكان املياد: املدينة املنورة.

املؤهل العلمي: دكتوراه.

اجلامعة املانحة: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

التخصص العام: الشريعة.

التخصص الدقيق: الفقه.

تاريخ االلتحاق بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية: 1413هـ.
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حصــل الباحــث علــى املركــز األول بجائــزة احتــاد جامعــات العالــم اإلســالمي كباحــث متميــز  
يف مســار »اإلرهــاب: آفــة العصــر - األســباب واحللــول العلميــة والفكريــة املعاجلتهــا«، وذلــك 
لإلســهامات العلميــة املتميــزة يف مكافحــة اإلرهــاب ومعاجلــة القضايــا الفكريــة يف عــدد مــن 
ــات والنــدوات، ومــن  ــق البحــوث والكتــب واملقــاالت واحملاضــرات والهيئ املجــاالت، عــن طري

ذلــك:
رئيس وحدة التوعية الفكرية يف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.. 1
عضــو الهيئــة االستشــارية يف املركــز العاملــي الرائــد، مركــز األميــر/ محمــد بــن نايــف . 2

للمناصحــة والرعايــة.
اإلســهامات يف معاجلــة القضايــا الفكريــة يف عــدد مــن اجلهــات األمنيــة، وأبرزهــا بعد . 3

املناصحــة رئاســة االســتخبارات  العامــة عبــر أكادمييــة تركــي الفيصل لالســتخبارات، 
يف دبلــوم االجتاهــات الفكريــة بتدريــس مــواد: األمــن الفكــري، واجلماعات:

اإلسهام يف كتابة العديد من الكتب والبحوث، أبرزها:. 4
الدفاع عن الوطن يف الفقة اإلسالمي.	 
بناء البرامج الدعوية، وأثره يف حتقيق األمن الفكري.	 

ــم 	  ــى ضــوء فه ــى اجلماعــة واإلمامــة )عل ــا وآثارهــا عل ــا ومقتضياته ــة: مفهومه البيع
ســلف األمــة(.

الوحدة الوطنية من منظور شرعي: املفهوم واملرتكزات.	 
املوقف الشرعي من محبة الوطن وأثره يف حتقيق الوحدة الوطنية.	 
برامج املناصحة: تطبيق ملبدأ النصيحة، وقيام باملسؤولية.	 
واجبات الدعاة واخلطباء يف تعزيز االنتماء واملواطنة.	 
الشباب وتعزيز االنتماء واملواطنة.	 
اجلهاد... شروطه وأحكامه.	 
دبلوم األمن الفكري.	 
األمن الفكري: حقيقته وسبل حمايته.	 
شبهات التكفير وضرورة الرد عليها	 
أسباب االنحراف الفكري وآثاره.	 
ــز االنتمــاء 	  ــم واملعلمــة يف تعزي ــر املعل ــد الشــباب وأث ــة يف جتني ــة الضال أســاليب الفئ

ــة. واملواطن

جائزة احتاد جامعات العالم اإلسالمي
هــي جائــزة تهــدف إلــى االرتقــاء بالبحــث العلمــي وربطــه باملتطلبــات التنمويــة 
واحلضاريــة للعالــم اإلســالمي، وتشــجيع العلمــاء والباحثــن يف اجلامعــات األعضــاء 
يف احتــاد جامعــات العالــم اإلســالمي علــى إبــراز جهودهــم العلميــة والفكريــة 

والثقافيــة.
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دليل احلاصلني على جوائز علمية

اجلنسية: سعودي.

تاريخ املياد: 1375هـ.

مكان املياد: الرياض.

املؤهل العلمي: دكتوراه.

اجلامعة املانحة: جامعة إسيكيس ببريطانيا.

التخصص العام: التاريخ .

التخصص الدقيق: تاريخ اململكة واجلزيرة العربية.
أ. د. عبداللطيف بن محمد احلميد

كلية العلوم االجتماعية
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دليل احلاصلني على جوائز علمية

البحث الفائز باجلائزة

»كتاب البحر األحمر واجلزيرة العربية يف الصراع العثماني خالل احلرب 
العاملية األولى«

قلمــا جتتمــع ملنطقــة مــا مــن العالــم املميــزات اجلغرافية واحلضاريــة والسياســية مثلما اجتمع 
ملنطقــة البحــر األحمــر مبوقعهــا الوســط كشــريان حيــوي للمواصــالت العامليــة وبتوســطها بــن 
حضــارات العالــم املختلفــة مــن عربيــة وأفريقيــة وغيرهمــا ومبجاورتهــا املنطقــة التــي انطلــق 

منهــا نــداء احلــق للدعــوة إلــى اإلســالم.
تفاعلــت هــذه املميــزات مــع حقبــة تاريخيــة حاســمة مــن الصــراع الدولــي الــذي يبلــغ مــداه  

بنشــوب احلــرب العامليــة األولــى.
ولــم تكــن دولــة اخلالفــة العثمانيــة تعيــش أيــام شــبابها وقــوة ســالطينها وجيوشــها يف مملكــة 
ــل  ــا ب ــاً منه ــة البحــر األحمــر جــزءا حيوي ــي تشــكل منطق ــة األطــراف والت املســلمن املترامي
رافــق فتــرة فتــوة الــدول االســتعمارية النصرانيــة وعلــى رأســها بريطانيــا وفرنســا وغيرهمــا 
ــا وتربصهــا القتســام الغنيميــة وتوزيــع إرث مــا أطلقــوا عليــه الرجــل  وذروة نشــاطها وقوته

املريــض الــذي أرادوا أن يجهــزوا عليــه.

وقــد مت تقســيم هــذا البحــث إلــى ثمانيــة فصــول تقســيماً اعتمــد االمتــداد اإلقليمــي والتطــور 
الزمنــي يف إطــار وحــدة املوضــوع.

الفصل األول وتناولت فيه دراسة منطقة البحر األحمر قبيل احلرب العاملية األولى
والفصــل الثانــي قــد خصصتــه لدراســة كيفيــة نشــوب احلــرب بــن الدولتــن ابتــداًء بالظــروف 
واألســباب الدوليــة التــي أدت إلــى احلــرب العامليــة األولــى ثــم إعــالن احلــرب بــن العثمانيــن 

والبريطانين.
أمــا الفصــول الباقيــة فقــد تناولــت الصــراع بــن الدولتــن يف املنطقــة يف بلــدان البحــر 
ــة مــع ربطهــا  ــرة العربي األحمــر املختلفــة كمصــر والســودان واحلجــاز وجنــوب غربــي اجلزي

بعمليــات البحــر األحمــر وسياســة الدولتــن. جائزة مكتب التربية العربي لدول اخلليج
هــي جائــزة تفــوق لإلنتــاج األكثــر أصالــة ونفًعــا لثقافــة الــدول األعضــاء يف مكتــب 
التربيــة العربــي لــدول اخلليــج وخططهــــــــا التنمويــة يف مجــاالت اجلائــزة. وتســعى  
جائــزة مكتــب التربيــة العربــي لــدول اخلليــج إلــى تشــجيع الباحثــن واملبدعــن مــن 
أبنــاء املنطقــة علــى خدمــة أهــداف التنميــة الشــاملة، ويف الوقــت نفســه مبثابــة 

تقديــر لإلبــداع والنبــوغ لــدى املهتمــن واملتخصصــن يف تلــك املجــاالت.



20

دليل احلاصلني على جوائز علمية

اجلنسية: سعودي.

املؤهل العلمي: دكتوراه.

اجلامعة املانحة: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

التخصص العام: مكتبات ومعلومات  .

التخصص الدقيق: مخطوطات.

أ. د. راشد بن سعد بن راشد القحطاني
كلية العلوم االجتماعية



21

دليل احلاصلني على جوائز علمية

البحث الفائز باجلائزة

»كتاب عقد اجلواهر والدرر يف أخبار القرن احلادي عشر«
يعــّد كتــاب عقــد اجلواهــر والــدرر، حلقــة مــن حلقــات عنايــة املســلمن بالتراجــم والتواريــخ 
العامــة؛ ألنــه مبنزلــة موســوعة تاريخيــة كبيــرة، لــم حتتــو علــى تراجــم رجــال القــرن احلــادي 
عشــر الهجــري الذيــن عاشــوا يف بــالد احلجــاز فقــط، وإمنــا جتــاوز ذلــك إلــى تواريــخ عامــة 
ــن الباحثــن مــن اســتخراج معلومــات مهمــة يف  عــن مناطــق أخــرى أيضــاً؛ وهــو مــا ميكِّ
األوضــاع السياســية واالقتصاديــة والعلميــة والثقافيــة واالجتماعيــة والعمرانيــة واجلغرافيــة.

وقــد ُعنــَي املؤلــف، محمــد بــن أبــي بكــر الشــلِّي عنايــًة كبيــرًة بوفيــات رجــال العلــم والفضــل 
والسياســة، فلــم تكــن تراجمــه مخصصــة لفئــة أو أســرة أو طبقــة معينــة، وإمنــا كانــت شــاملة 
لكثيــر مــن الشــخصيات املشــهورة يف ذلــك القــرن، والســيما تراجــم علمــاء مكــة املكرمــة 

ومجاوريهــا، ومثــل ذلــك علمــاء املدينــة املنــورة ومجاوريهــا. 
وقــد بلــغ عــدد َمــن ترجــم لهــم الشــلّي 358 مترجمــاً، يعــودون لثــالث فئــات اجتماعيــة: أهــل 
الصــالح والديــن والعمــل االجتماعــي، وأهــل العلــم والتدريــس والتأليــف، وأهــل الســلطة يف 

احلجــاز واليمــن والدولــة العثمانيــة.

ويبــدو أن الشــلي أمتَّ تأليــف كتابــه ســنة 1093هـــ/1682م بإيــراده خبــراً مؤرخــاً يف أوائــل 
شــوال مــن هــذه الســنة، وهــو خبــر األمــر بطــرد الشــيخ محمــد بــن ســليمان الرودانــي املغربــي، 
دون ذكــر خبــر وفاتــه. وتنتهــي ترجمتــه مبــا أورده الناســخ إبراهيــم اجلينينــي. كمــا أن الشــلي 
ترجــم أيضــاً لبعــض مــن كانــوا أحيــاء، فمنهــم مــن مــات بعــده، ومنهــم مــن هــو حــي بعــد وفاتــه.

جائزة امللك عبدالعزيز للكتاب
نــمتهلماو نــثحابلا زــيفحتل   كــللما ةراد اــهردصت ةيونــس ةزــئاجعبدالعزيــز 
ةــكلملما خــيراتب ةــقلعتلما تاــفلؤلما مــعديو ةرادــلا فادــهأ قــقحي يذــلا فــيلأتلاب 
روــصعلا رــبع اــمًومع ةــيبرعلا ةرــيزلجا خــيراتو ًاــصوصخ ةيدوعــسلا ةــيبرعلا 

. ريخيــة لتا ا
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دليل احلاصلني على جوائز علمية

اجلنسية: سعودي.

تاريخ املياد: 1377هـ.

مكان املياد: الرياض.

املؤهل العلمي: دكتوراه.

اجلامعة املانحة: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

التخصص العام: التاريخ.

التخصص الدقيق: التاريخ اإلسالمي.

تاريخ االلتحاق بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية: 1401هـ. أ. د.  عبدالرحمن بن علي السنيدي
كلية العلوم االجتماعية
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دليل احلاصلني على جوائز علمية

البحث الفائز باجلائزة

»أمن حركة احلج من املشرق اإلسالمي إلى مكة املكرمة«
خــالل العصــور العباســية املتأخــرة )485-656هجــري(، نشــر مبجلــة الــدارة الســنة )32( 

العــدد 3 رجب1427هجــري.
يناقــش البحــث األمــن يف طــرق احلــج املشــرقية وأثنــاء حــراك احلجــاج مــن أقاليــم املشــرق 
كخراســان ومــدن وســط املشــرق اإلســالمي إلــى مكــة املكرمــة عبــر العــراق وصحــراء اجلزيــرة 

العربية.
وذلــك يف مرحلــة أعقبــت عصــر الوحــدة الســلجوقية ،وقــد شــهدت هــذه املرحلــة أحداثــاً 
كبيــرة يف املشــرق حيــث قامــت الدولــة  اخلوارزميــة وســقطت أخرى كدولة ســالجقة خراســان 

وإيران.

جائزة ومنحة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
لدراسات وبحوث تاريخ اجلزيرة العربية

كــللما نفيرــشلا نــمرلحا مداــخ نــم رــشابلما مــعدلاب ىــظتح ةيونــس ةزــئاج 
نــيزيمتملل - للها هدــيأ - هــنم ًارــيدقتو ًاعيجــشت ،للها هــظفح ،زــيزعلادبع نــب ناملــس 
ةيدوعــسلا ةــيبرعلا ةــكلملماو ةــماع ةــيبرعلا ةرــيزلجا خــيراتب ةــقلعتلما تاــساردلا في 

خاصــة.

ــدات  ــك التهدي ــد والعــدوان واتخــذت تل ــاول البحــث تعــرض أمــن احلجــاج للتهدي وقــد تن
األمنيــة أشــكاالً متنوعــة منهــا جرائــم قطــاع الطريــق والفــن باملواســم وتعــرض احلجــاج 
لألزمــات الغذائيــة ونقــص امليــاه وكانــت هنــاك جهــود بذلــت ملواجهــة تلــك التهديــدات األمنيــة 
احمليطــة بحركــة احلــج حيــث بــذل أمــراء احلــج حهــوداً يف ســبيل مواجهــة مخاطــر قطــع 

الطــرق والفــن ممــا حــد مــن تفاقــم بعــض تلــك التهديــدات.
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دليل احلاصلني على جوائز علمية

البحث الفائز باجلائزة

»الزعامة املكية يف املرحلة املدنية من العهد النبوي«
يتنــاول هــذا الكتــاب دراســة الســلطة السياســية يف مكــة قبــل اإلســالم وهــي الزعامــة التــي 

تقــوم برعايــة أنشــطة قريــش االقتصاديــة واحلربيــة والسياســية .

وقد ركزت الدراسة على تتبع أحوال الزعامة من الهجرة حتى فتح مكة .

جائزة امللك عبدالعزيز للكتاب
نــمتهلماو نــثحابلا زــيفحتل   كــللما ةراد اــهردصت ةيونــس ةزــئاجعبدالعزيــز 
ةــكلملما خــيراتب ةــقلعتلما تاــفلؤلما مــعديو ةرادــلا فادــهأ قــقحي يذــلا فــيلأتلاب 
روــصعلا رــبع اــمًومع ةــيبرعلا ةرــيزلجا خــيراتو ًاــصوصخ ةيدوعــسلا ةــيبرعلا 

. ريخيــة لتا ا
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دليل احلاصلني على جوائز علمية

اجلنسية: سعودي.

تاريخ املياد: 1375هـ.

مكان املياد: روضة سدير.

املؤهل العلمي: دكتوراه.

اجلامعة املانحة: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

التخصص العام: التاريخ اإلسالمي.

التخصص الدقيق: تاريخ اجلزيرة العربية.

تاريخ االلتحاق بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية: 1399هـ .
أ.د. فهد بن عبدالعزيز الدامغ

كلية العلوم االجتماعية 
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دليل احلاصلني على جوائز علمية

البحث الفائز باجلائزة

»التاريخ السياسي لبالد اليمامة منذ سقوط دولة األخيضيرين حتى قيام 
إمارة الدرعية«

تنــاول البحــث التاريــخ السياســي إلقليــم مهــم مــن أقاليــم بالدنــا هــو إقليــم اليمامــة خــالل 
ــالد اليمامــة  ــخ ب ــرات تاري ــر فت ــة تعــد مــن أكث ــد نحــو أربعــة قــرون، وهــذه احلقب ــة متت حقب
غموضــاً بســبب نــدرة املعلومــات عنهــا. وقــد تضمــن البحــث مدخــاًل مت فيــه بيــان حــدود 
منطقــة الدراســة وأبــرز البلــدان فيها.ثــم تنــاول البحــث أمــر نــدرة املعلومــات عــن حقبــة 

البحــث ومنهــج الباحــث يف دراســتها. 

ويف احلديــث عــن تفاصيــل تاريــخ املنطقــة مت تناولــه مــن خــالل عــدة محــاور، أولهــا: احلديــث 
عــن القــوى احملليــة التــي ظهــرت يف املنطقــة خــالل حقبــة الدراســة مثــل بنــي كالب، ثــم بنــي 
عائــد، وعــودة ظهــور بنــي حنيفــة يف وادي العــرض، ثــم بنــي الم، ودراســة الوضــع السياســي 
واألمنــي يف املنطقــة خــالل تلــك احلقبــة. ثــم يف احملــور الثانــي مت تناول نفــوذ القوى اخلارجية 

املجــاورة يف إقليــم اليمامــة ومنهــا: الدولــة العيونيــة يف البحريــن، مت الدولــة العصفوريــة، ثــم 
الدولــة اجلبريــة مــع بيــان طبيعــة عالقــة هــذه القــوى بإقليــم اليمامــة. 

وبعــد هــذا جــرى حتليــل للوضــع السياســي واألمنــي يف املنطقــة خلصــت فيــه الدراســة إلــى 
أنهــا كانــت تعيــش خــالل هــذه احلقبــة حالــة مــن الفــراغ السياســي واالضطــراب األمنــي، وأنــه 
ــم حكمــاً موحــداً وتنظــم شــؤونه  ــة أو إمــارة منظمــة حتكــم اإلقلي ــم يظهــر يف املنطقــة دول ل
السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، بــل النــكاد نــرى ســوى قــوى قبليــة 
ــة شــيخ،  ــكل قبيل ــرة متنافســة، ل ــرة متناف ــة صغي ــة حضري متصارعــة، أو مســتوطنات زراعي
ــادة مشــتركة، وال  ــم قي ــزاع مســتمر، ال جتمعه ــم والن ــم، واخلــالف دائ ــكل مســتوطنة زغي ول
تؤلــف بينهــم وحــدة، وال يحكمهــم نظــام، وهــذه الدراســة تنقــل صــورة عــن ماضــي هــذه البــالد 
يف مراحــل الفوضــى والفرقــة والنــزاع، وتعطــي درســاً يف أهميــة الوحــدة والتعــاون والترابــط 
االجتماعــي، خاصــة عندمــا نقــارن تلــك الصــورة املظلمــة، بصــورة هــذه البــالد املشــرقة 
بعــد أن مــن اهلل عليهــا بالوحــدة واألمــن واالســتقرار والرخــاء االقتصــادي والتقــدم العلمــي 

واحلضــاري يف ظــل الدولــة الســعودية.

جائزة ومنحة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
لدراسات وبحوث تاريخ اجلزيرة العربية

كــللما نفيرــشلا نــمرلحا مداــخ نــم رــشابلما مــعدلاب ىــظتح ةيونــس ةزــئاج 
نــيزيمتملل - للها هدــيأ - هــنم ًارــيدقتو ًاعيجــشت ،للها هــظفح ،زــيزعلادبع نــب ناملــس 
ةيدوعــسلا ةــيبرعلا ةــكلملماو ةــماع ةــيبرعلا ةرــيزلجا خــيراتب ةــقلعتلما تاــساردلا في 

خاصــة.
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البحث الفائز باجلائزة

»بالد الَفَلج )األفالج( واخلرج بني الهمداني )ت 345هـ/957م( وناصر 
خسرو )ت 481هـ/1088م«

مــن أبــرز الصعوبــات التــي تواجهــه املهتمــن بتاريــخ وســط اجلزيــرة العربيــة يف العصــور 
اإلســالمية الوســيطة، نــدرة املعلومــات عــن تاريــخ هــذه احلقبــة، وقلــة املصــادر التــي عنيــت 
بهــا، ومــن ثــم أصبــح تاريخهــا يلفــه الغمــوض ويــكاد يطويــه النســيان، لــوال بعــض الومضــات 
هنــا وهنــاك التــي حتتــاج إلــى اســتقصاء وتتبــع، وربــط بــن أجزائهــا لتســد بعضــاً مــن النقــص، 

وتكشــف جانبــاً مــن الغمــوض.
وهــذا البحــث يُعنــى بتتبــع تاريــخ جــزء مــن إقليــم اليمامــة، خــالل القرنــن الرابــع واخلامــس 
الهجريــن، ممثــاًل يف بــالد الَفلـَـج املعروفــة حاليــاً باألفــالج، وبــالد اخلــرج، وذلــك مــن خــالل 
مــا ذكــره عنهمــا كل مــن الهمدانــي يف كتــاب »صفــة جزيــرة العــرب« وناصــر خســرو يف رحلتــه 

املشــهورة املســماه »ســفرنامه«.
وقــد جــاء اختيــار هذيــن املصدريــن ألهميــة مــا ورد فيهمــا عــن هــذه البــالد ومتيــزه، فكتــاب 
»صفــة جزيــرة العــرب« يعــد أحــد أهــم املؤلفــات عــن اجلزيــرة العربيــة، ربــط فيــه الهمدانــي 
بــن وصــف الظاهــرات اجلغرافيــة واألخبــار التاريخيــة، واهتــم بالنشــاطات االقتصاديــة، 

واألحــوال االجتماعيــة، وفيمــا يتعلــق ببــالد الفلــج واخلــرج وردت فيــه معلومــات يف غايــة 
ــا،  ــا وقراه ــا وســيوحها، ومدنه ــان أســماء أوديته ــالد وبي ــذه الب ــاً له ــت وصف ــة تضمن األهمي
والقبائــل والبطــون التــي كانــت تســكنها، ونشــاطات ســكانها االقتصاديــة ومنتجاتهــا الزراعيــة، 

وأســواقها، والطــرق التــي متــر بهــا.
وهــذه املعلومــات وإن كانــت قــد وردت يف ثنايــا الكتــاب مفرقــة وغيــر مقســمة تقســيماً 
موضعيــاً يســهل اســتيعابها، إال أنهــا تعــد أفضــل مــا وصلنــا عــن هــذه البــالد يف القــرون 

األولــى. اإلســالمية 
ــة وإعــادة تنظيمهــا  ومــن أهــداف هــذا البحــث تتبــع هــذه املعلومــات، وقراءتهــا قــراءة متأني
وتقســيمها، ومــن ثــم عرضهــا مدعمــة بخرائــط توضيحيــة مســتخلصة ممــا ذكــره الهمدانــي 

نفســه، تســهل اســتيعاب مــا ذكــره مــن معلومــات.
هــذا عــن الهمدانــي، أمــا ناصــر خســرو فهــو الرحالــة الوحيــد الــذي زار بــالد الفلــج واخلــرج 
خــالل تلــك احلقبــة، ووصفهــا وصــف شــاهد عيــان، وانفــرد بذكــر معلومــات يف غايــة األهميــة 
عــن طبيعــة احليــاة يف بــالد القبائــل البدويــة التــي مربهــا يف طريقــه مــن الطائــف إلــى الفلــج، 
وعــن احليــاة يف بــالد الفلــج نفســها، وعــن مدينــة اخلضرمــة وحكامهــا، وكلهــا معلومــات فيهــا 

إضافــة نوعيــة متميــزة لهــا قيمــة كبيــرة.
 وال شــك أن مــا ذكــره كل مــن الهمدانــي وناصــر خســرو حفــظ جوانــب مهمــة مــن تاريــخ هــذه 

البــالد ولــوال مــا ذكــراه لكانــت هــي األخــرى نســياً منســياً.
وهــذه الدراســة قامــت علــى التتبــع الدقيــق واملقارنــة والربــط بــن مــا ورد عــن بــالد الفلــج 
واخلــرج مــن معلومــات، وهــذا مــن شــأنه أن يعطــي صــورة أوضــح عــن تاريــخ تلــك املنطقــة 
ويكشــف عــن مــا حــدث فيهــا مــن تغيــرات. كمــا أنهــا حرصــت علــى ربــط مواقــع املــدن والقــرى 
وغيرهــا مــن املواضــع التــي ذكــرت يف املصدريــن بوضعهــا يف الوقــت احلاضــر، ســواء مــا بقــي 

منهــا محتفظــاً باســمه، أو مــا اندثــر، أو تغيــر اســمه، حســب املعلومــات املتوافــرة.
وقــد مت تقســيم هــذه الدراســة إلــى أربعــة مباحــث، يســبقها متهيــد يتضمــن نبــذه عــن حيــاة 
الهمدانــي، ومؤلفاتــه، ومصــادر معلوماتــه عــن بــالد الفلــج واخلــرج، ونبــذه عــن حيــاة ناصــر 
خســرو ومؤلفاتــه وأهميــة رحلتــه. ثــم يأتــي املبحــث األول وهــو عــن بــالد الفلج عنــد الهمداني، 
يليــه املبحــث الثانــي ويتنــاول بــالد الفلــج عنــد ناصــر خســرو، وأمــا املبحــث الثالــث فهــو عــن 
ــد ناصــر خســرو،  ــة اخلضرمــة عن ــع عــن مدين ــي، واملبحــث الراب ــد الهمدان بــالد اخلــرج عن
وأخيــراً خامتــة البحــث وفيهــا خالصــة لبعــض النتائــج التــي كشــف عنهــا تتبــع املعلومــات يف 

املصدريــن واملقارنــة بينهمــا.

جائزة امللك عبدالعزيز للكتاب
نــمتهلماو نــثحابلا زــيفحتل   كــللما ةراد اــهردصت ةيونــس ةزــئاجعبدالعزيــز 
ةــكلملما خــيراتب ةــقلعتلما تاــفلؤلما مــعديو ةرادــلا فادــهأ قــقحي يذــلا فــيلأتلاب 
روــصعلا رــبع اــمًومع ةــيبرعلا ةرــيزلجا خــيراتو ًاــصوصخ ةيدوعــسلا ةــيبرعلا 

. ريخيــة لتا ا
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اجلنسية: سعودي.

تاريخ املياد: 1383هـ.

مكان املياد: البدائع.

املؤهل العلمي: الدكتوراه.

اجلامعة املانحة: جامعة كونكورديا.

التخصص العام: اقتصاد.

التخصص الدقيق: اقتصاد مالي.

تاريخ االلتحاق بجامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسامية: 1407هـ.

اجلنسية: تونسي.

تاريخ املياد: 1973م.

مكان املياد: صفاقس.

املؤهل العلمي: دكتوراه.

اجلامعة املانحة: جامعة املنار.

التخصص العام: االقتصاد.

التخصص الدقيق: التمويل واالستثمار.

ســعود  بــن  محمــد  اإلمــام  بجامعــة  االلتحــاق  تاريــخ 
2011م. اإلســامية: 

اجلنسية: تونسي.

تاريخ املياد: 1973م.

مكان املياد: صفاقس.

املؤهل العلمي: دكتوراه.

اجلامعة املانحة: جامعة ديجون، فرنسا.

التخصص العام: االقتصاد.

التخصص الدقيق: التمويل واالستثمار.

ســعود  بــن  محمــد  اإلمــام  بجامعــة  االلتحــاق  تاريــخ 
2011م. اإلســامية: 

أ. د.  محمد بن إبراهيم السحيباني
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

د.  عماد الهادي محمد املذيوب
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

د.  لطفي عامر بن جديدية
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
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البحث الفائز باجلائزة

حصل الباحثون الثاثة على هذه اجلائزة جلهودهم العلمية يف إعداد بحث عنوانه: 
»النظام املالي اإلسالمي: املبادئ واملمارسات«

حشــدت أكادمييــة )إســرا( كبــار اخلبــراء يف مجــال التمويــل اإلســالمي إلنتــاج كتــاب )النظــام 
املالــي اإلســالمي - املبــادئ واملمارســات(، فتــم اســتكتاب 36 عاملــاً وممارســاً لكتابــة فصــول 
الكتــاب والتواصــل مــع 29 خبيــراً ومتخصصــا يف مجــال االقتصــاد والتمويــل اإلســالمي 
ملراجعتــه. والهــدف مــن تأليــف الكتــاب هــو جتــاوز التحديــات التــي تواجــه صناعــة التمويــل 

اإلســالمي، وبخاصــة تعزيــز وإثــراء مواردهــا األكادمييــة. 
فإلــى جانــب اســتعماله مــن قبــل الطــالب، يهتــم هــذا الكتــاب مبناقشــة املســائل التطبيقيــة 

التــي تهــم املمارســن يف املؤسســات املاليــة اإلســالمية.
ــاول كل جــزء أحــد املجــاالت  ــى ســتة أجــزاء، يتن ــاب مــن 19 فصــاًل موزعــة عل ويتكــون الكت

ــة.  ــي اإلســالمي وممارســاته العملي ــم النظــام املال املهمــة لفه

ويتميــز الكتــاب بكونــه كتابــاً دراســياً، حيــث يبــدأ كل فصــل مــن فصولــه التســعة عشــر 
ــه مبلخــص للفصــل وأهــم  ــة، ويختم ــه التعليمي ــن أهداف ــم يب ــام حــول الفصــل، ث ــرض ع بع
املصطلحــات التــي وردت فيــه، مــع قائمــة بعناويــن للقــراءة اإلضافيــة، وأســئلة للمراجعــة. كمــا 
يتميــز الكتــاب بالشــمول حيــث اســتعرض تقريبــا جميــع املوضوعــات ذات العالقــة بالتمويــل 
اإلســالمي، فشــمل اجلوانــب االقتصاديــة والشــرعية احلاكمــة للتمويــل اإلســالمي، واســتفاض 
يف مناقشــة العديــد مــن ممارســات التمويــل اإلســالمي املطبقــة يف املؤسســات واألســواق 

ــة اإلســالمية.  املالي
وال يقتصــر الكتــاب علــى عــرض ممارســات التمويــل اإلســالمي كمــا هــي مطبقــة، بــل يبــن 
التحديــات التــي تواجههــا واإلشــكاالت الشــرعية املثــارة حولهــا مــن جمهــور الفقهــاء املتقدمــن 

واملعاصريــن، مــع مقترحــات لتطويرهــا وزيــادة مســتوى قبولهــا الشــرعي واالقتصــادي. 

جائزة خادم احلرمني الشريفني عبداهلل بن عبدالعزيز العاملية للترجمة
جائــزة ســنوية تهــدف إلــى مــد جســور التواصــل الثقــايف بــن الشــعوب وتفعيــل االتصــال 
املعــريف بــن احلضــارات، مــن خــالل الدعــوة إلــى التواصــل الفكــري واحلــوار املعــريف 
والثقــايف بــن األمم، وإلــى التقريــب بــن الشــعوب، حيــث إن الترجمــة تعــد أداة رئيســة 

يف تفعيــل االتصــال ونقــل املعرفــة، وإثــراء التبــادل الفكــري.
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دليل احلاصلني على جوائز علمية

أ. د. عبد اهلل بن حسني مبارك اخلليفة
كلية العلوم االجتماعية

اجلنسية: سعودي.

تاريخ املياد: 1374هـ.

مكان املياد: وادي الدواسر.

املؤهل العلمي: دكتوراه.

اجلامعة املانحة: جامعة تكساس، مبدينة أوسن، الواليات املتحدة األمريكية.

التخصص العام: اجتماع .

التخصص الدقيق: علم اجتماع.

تاريخ االلتحاق بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية: 1405هـ.
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دليل احلاصلني على جوائز علمية

البحث الفائز باجلائزة
احلاجة للسكن باململكة العربية السعودية، )13 جزءًا(، الرياض: مؤسسة 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لوالديه لإلسكان التنموي، عام 1431هـ
ــة الســعودية،  ــى مــدى احلاجــة للســكن يف اململكــة العربي ــى التعــرف عل تهــدف هــذه الدراســة إل

ــى مســتوى التجمعــات الســكانية، مــن خــالل: ــرة وعل ــى مســتوى األســر الفقي ــع املناطــق، عل بجمي
 التعــرف علــى التجمعــات الســكانية مــن محافظــات ومــدن أو قــرى، التــي ترتفــع فيهــا معــدالت . 1

احلاجــة للســكن.
ترتيب تلك التجمعات السكانية حسب شدة احلاجة للسكن.. 2
حتديــد حجــم األســر األشــد حاجــة للســكن حســب التجمعــات الســكانية وحســب احملافظــات . 3

التــي تتبــع لهــا.
حتديد بعض اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والسكانية لألسر األشد حاجة للسكن.. 4
اقتــراح عــدد مــن املواقــع إلقامــة مشــروعات إســكانية تنمويــة بجميــع مناطــق اململكــة، وفــق . 5

معاييــر توفــر اخلدمــات، وقابليــة املوقــع للنمــو.
حاولــت الدراســة الوقــوف علــى مــا هــو متوفــر مــن دراســات تناولــت موضــوع اإلســكان يف اململكــة، 
ــة أخــرى، وكشــفت أن الشــريحة  ــا بحثي ــر مباشــر يف معــرض تناولهــا لقضاي إمــا بشــكل عــام أو غي

االجتماعيــة األكثــر حاجــة للســكن تتركــز بشــكل أكبــر لــدى ســاكني املســاكن الشــعبية.

وإلــى جانــب ذلــك، هنــاك دراســات اجتماعيــة وتنمويــة وجغرافيــة تناولــت الوضــع الســكني، 
فأشــارت لوجــود حاجــة للســكن تختلــف مســتوى احلاجــة فيهــا مــن منطقــة إلــى أخــرى؛ بلغــت ذروتهــا 

يف مناطــق كجــازان واحلــدود الشــمالية علــى ســبيل املثــال.
ولتحقيــق أهــداف الدراســة، فقــد مت اعتمــاد املزاوجــة بــن مســتوين مــن التحليــل، أولهمــا التحليل 
ــا االســتفادة مــن  املكانــي كاملنطقــة واحملافظــة واملســميات الســكانية الصغــرى التابعــة لهــا. ومت هن
إحصــاءات التعــداد العــام للســكان، والتقاريــر الرســمية ذات الصلــة. أمــا الثانــي فهــو التحليــل علــى 
مســتوى األســرة احملتاجــة للســكن، ومت هنــا االعتمــاد علــى مصدريــن للبيانــات متثــل أولهمــا يف املســح 
واحلصــر الــذي قامــت بــه اجلمعيــات اخليريــة يف املنطقــة بطلــب مــن املؤسســة، ومتثــل ثانيهمــا يف 

بيانــات الضمــان االجتماعــي عــن األســر املســتفيدة مــن الضمــان االجتماعــي. جائزة امللك خالد 
جائزة وطنية متنحها مؤسسة امللك خالد اخليرية للمفكرين والعلماء والباحثن يف 
مجال العلوم االجتماعية الذين قدموا بحوثاً أسهمت من خالل توصياتها يف طرح 

إيجابي علمي ملعاجلة قضايا تُعنى باملجتمع السعودي.
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اجلنسية: موريتاني.

تاريخ املياد: 1970م.

مكان املياد: موريتانيا.

املؤهل العلمي: دكتوراه.

اجلامعة املانحة: جامعة نانسى - فرنسا.

التخصص العام: الفيزياء.

التخصص الدقيق: فيزياء اجلوامد.

تاريخ االلتحاق بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية: 2006م.

أ. د. محمد عبد اهلل ولد محمد األمني
كلية العلوم
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دليل احلاصلني على جوائز علمية

البحث الفائزة باجلائزة

احلبيبات املغناطيسية النانوية وتطبيقاتها
خــالل الســنوات األخيــرة عرفــت تقنيــة النانــو تطــورا مذهــال حيــث مت تطويــر عــدة 
مركبــات ذات أهميــة كبــرى. و مــن بــن هــذه املركبــات حبيبــات أكســيد احلديــد النانويــة 
التــي شــهدت طفــرة مذهلــة نظــرا لتطبيقاتهــا الهائلــة يف عــدة مياديــن. فعلــى ســبيل املثــال 

ــة. ــاه، التطبيقــات الطبي ــة املي ال احلصــر، حتلي
 هــذا النــوع مــن احلبيبــات النانويــة يحضــر بعــدة تقنيــات مختلفــة، كيميائيــة أو فيزيائيــة، 
إال أن أغلــب هــذه التقنيــات تتميــز بالصعوبــة و غــالء املعــدات، ناهيــك عــن صعوبــة إنتــاج 
املــواد بكميــات كبيــرة. و نظــرا لهــذه األســباب فقــد مت إنتــاج  عــدة أنــواع مــن احلبيبــات 
املغناطيســية عــن طريــق تقنيــة اخللــط امليكانيكــي، نظــرا لســهولتها و انخفــاض تكلفتهــا 

املاديــة إذا مــا قورنــت بالتقنيــات األخــرى. 
األبحــاث املقدمــة للجائــزة أجنــزت مابــن 2010 و2012، وهــي أبحــاث منشــورة يف مجالت 

دوليــة محكمــة ذات معامــل تأثيــر معتبر.

جائزة شنقيط
اــهيلع فرــشي ثــيح ،اــيثحب نــيزيمتملل ايونــس ةــيروهملجا ســيئر نــم ةــمدقم ةزــئاج 

.فــظقل دــمحم دــ  يلاوــم روــول  يــالدكت  ءارزوــاملوريتان  ســيئرال
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دليل احلاصلني على جوائز علمية

اجلنسية: سعودي

تاريخ املياد: 1396هـ

املؤهل العلمي: دكتوراه

اجلامعة املانحة: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

التخصص العام: التاريخ  

التخصص الدقيق: التاريخ احلديث واملعاصر

د. طالل بن خالد الطريفي
كلية العلوم االجتماعية
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البحث الفائز باجلائزة

العالقات اإلقليمية والدولية للشيخ خزعل وأثرها على موقف الصراع
ــن  ــز ب ــك عبدالعزي ــد املؤســس املل ــى ي ــة الســعودية عل ــد اململكــة العربي ــة توحي تعــد مرحل
عبــد الرحمــن آل ســعود مــن أهــم املؤثــرات يف ســير األحــداث يف اجلزيــرة  العربيــة، وكان لهــا 

أبعــاد دوليــة وإقليميــة، ســواء داخــل اجلزيــرة العربيــة أم خارجهــا.
ومبــا أن أميــر احملمــرة  الشــيخ خزعــل الكعبــي كان مرتبًطــا اســتراتيجّيًا ببعــض الكيانــات 
ــواؤم اضطــره ألن  ــى الت ــة ، فــإن حرصــه عل ــرة العربي ــي واجلزي ــج العرب السياســية يف اخللي

يدخــل يف توتــرات مرحلــة التشــكيل اجلديــد يف اجلزيــرة العربيــة.
ــإن  ــة؛ ف ــا يف احلــدث السياســي يف املنطق ــا أساًس ــز كان طرًف ــد العزي ــك عب ومبــا أن املل
خزعــاًل وجــد نفســه مرتبًطــا باحلــراك السياســي الــذي كان يقــوده امللــك عبــد العزيــز ، 
وبذلــك توظفــت العالقــات اإلقليميــة والدوليــة للمحمــرة مبــا يؤثــر يف الصــراع العســكري بــن 

امللــك عبــد العزيــز وإمــارة آل رشــيد يف حائــل.

ــر نفســه  ــة الشــيخ خزعــل يف صه ــج عــدة؛ كان أبرزهــا رغب وجــاءت هــذه الدراســة بنتائ
يف التكتــل السياســي العربــي، لدعــم إمارتــه ضــد االعتــداءات الفارســية يف عربســتان كذلــك 
موافقتــه املؤيــدة لسياســة الكويــت اإلقليميــة، التــي هــي ترجمــة لسياســة بريطانيــا يف املنطقة، 
يؤيــد ذلــك تقلبــات الشــيخ خزعــل فتــارة تأتــي متوائمــة مــع سياســة امللــك عبدالعزيــز، وأخــرى 
جنــده يتــواءم مــع املعســكر اآلخــر؛ لــذا كانــت هــذه الدراســة حتليليــة اســتقرائية، حــرص فيهــا 
الباحــث علــى اســتنباط أبعــاد احلــدث السياســي والعســكري مبــا يحاكــي احلقيقــة التاريخيــة.

جائزة ومنحة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
لدراسات وبحوث تاريخ اجلزيرة العربية

كــللما نفيرــشلا نــمرلحا مداــخ نــم رــشابلما مــعدلاب ىــظتح ةيونــس ةزــئاج 
نــيزيمتملل - للها هدــيأ - هــنم ًارــيدقتو ًاعيجــشت ،للها هــظفح ،زــيزعلادبع نــب ناملــس 
ةيدوعــسلا ةــيبرعلا ةــكلملماو ةــماع ةــيبرعلا ةرــيزلجا خــيراتب ةــقلعتلما تاــساردلا في 

خاصــة.
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دليل احلاصلني على جوائز علمية

والبحث الثاني الفائز باجلائزة:

إمارة حائل يف عصر الدولة السعودية الثانية
 1240-1309هـ/1824-1891م

حظيــت حائــل باهتمــام الباحثــن يف تخصــص التاريــخ بفتراتــه كافــة، إذ كان لهــا حــراك 
سياســي واســع يف التاريــخ القــدمي واإلســالمي واحلديــث، وهــذا احلــراك الــذي ميــز حائــل 
اكتســبته مــن موقعهــا اإلســتراتيجي، حيــث ربطــت اجلزيــرة العربيــة باألقاليــم العربيــة األخرى 
خارجهــا يف العــراق وبــالد الشــام وعلــى الرغــم مــن أنهــا منطقــة داخليــة إال أنهــا متتعــت مبــا 

مييزهــا كمنطقــة امتــزاج ســكاني حــوت فيــه أجنــاس عــدة خصوصــاً يف تاريخهــا احلديــث.
وجــاءت أغلــب الكتابــات يف تاريــخ حائــل يف اجلوانــب السياســية ولــم حتــظ اجلوانــب 
احلضاريــة بالدراســة الكافيــة التــي تبــن تلــك األهميــة السياســية ومبــا أن حائــل لعبــت دوراً 
بــارزاً يف تاريــخ الدولــة الســعودية الثانيــة ســيما بعــد أن عــن اإلمــام فيصــل بــن تركــي عليهــا 

آل رشــيد حكامــاً فإنهــا اكتســبت شــخصية مختلفــة زادت مــن أهميتهــا ذلــك بعــد أن أصبحــت 
موئــاًل للكثيريــن مــن أبنــاء األقاليــم يف اجلزيــرة العربيــة وخارجهــا، مــا أحــدث يف شــخصيتها 

احلضاريــة انقالبــا عمــا كان عليــه يف الســابق.
والوقــوف  باملراســالت  املتمثلــة  احملليــة  الوثائــق  علــى  مصــادره  يف  الكتــاب  واعتمــد 
واملكاتبــات بــن العلمــاء وشــروحاتهم علــى بعــض املؤلفــات والكتــب، وأغلــب هــذه الوثائــق مت 
احلصــول عليهــا مــن املكتبــات اخلاصــة ببعــض العلمــاء واألســر والشــخصيات املهتمــة بتاريــخ 
حائــل كذلــك الوثائــق املصريــة والعثمانيــة واملخطوطــات ورحــالت املســلمن والغربيــن الذيــن 
زاروا إمــارة حائــل خــالل فتــرة الدراســة ويعــد هــذا الكتــاب أول دراســة علميــة متخصصــة يف 
احليــاة احلضاريــة إلمــارة حائــل يف عصــر الدولــة الســعودية الثانيــة خصوصــاً يف تفصيالتــه 
وشــموليته ومعلوماتــه ومصــادره كمــا أنــه يعــد انطالقــاً لدراســات أخــرى قــد ترفــد هــذه 

الدراســة.
 جائزة امللك سلمان بن عبدالعزيز للدراسات العليا يف تاريخ 

اجلزيرة العربية وحضارتها
جائــزة تقديريــة تهــدف إلــى تشــجيع وتقديــر اإلســهامات البــارزة والرائــدة يف 
مجــال البحــث التاريخــي التــي ينجزهــا أو يحققهــا الشــباب مــن طــالب الدراســات 
العليــا الســعودين وأبنــاء مجلــس التعــاون اخلليجــي ضمــن أطروحاتهــم وأبحاثهــم 

العلميــة املتميــزة.
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دليل احلاصلني على جوائز علمية

اجلنسية: سعودي.

تاريخ املياد: 1396هــ.

املؤهل العلمي: الدكتوراه.

اجلامعة املانحة: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

التخصص العام: أصول الدين.

التخصص الدقيق: السنة وعلومها.

د.  ناصر بن محمد الهوميل
كلية أصول الدين
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دليل احلاصلني على جوائز علمية

البحث الفائز باجلائزة
»اإلعجاز يف معاجلة ظاهرة اإلرهاب«

يناقــش البحــث اإلعجــاز يف نصــوص الوحيــن يف معاجلتهــا لظاهــرة اإلرهــاب، وترســيخ 
حتــرمي اإلســالم لألفعــال التــي تتنافــى وقيــم الوســطية واالعتــدال والتســامح. 

وتبرز أهمية البحث يف النقاط التالية:
جتريــد مصطلــح اإلرهــاب يف اللغــة واالصطــالح، وبيــان موقــف اإلســالم منــه، مــن خــالل . 1

نصــوص الكتــاب والســنة.
بيان موقف علماء األمة اإلسالمية من اإلرهاب ومظاهره على مر التاريخ اإلسالمي.. 2
توضيــح الصــورة احلقيقــة لإلســالم القائمــة علــى الوســطية واالعتــدال، ونبــذ التطــرف . 3

والغلــو والتشــدد واإلرهــاب بــكل صــوره وأشــكاله.
ــع . 4 ــة احلــوار م ــى أهمي ــد عل ــع التأكي ــع اآلخــر، م ــل م ــج الوســطية يف التعام ترســيخ منه

اآلخــر. 
اشتداد تأثير اإلرهاب يف العصر احلديث يف تشويه صورة اإلسالم واملسلمن.. 5
الــرد علــى الدعــوات الضالــة والفاســدة التــي تســعى إلــى تبريــر توجهاتهــا الضالــة، مــن . 6

خــالل ربطهــا باإلســالم.
بيان أوجه اإلعجاز يف القرآن والسنة ملعاجلة اإلرهاب وأسبابه ومعاجلة مظاهره.. 7

جائزة احتاد جامعات العالم اإلسالمي
هــي جائــزة تهــدف إلــى االرتقــاء بالبحــث العلمــي وربطــه باملتطلبــات التنمويــة 
واحلضاريــة للعالــم اإلســالمي، وتشــجيع العلمــاء والباحثــن يف اجلامعــات األعضــاء 
يف احتــاد جامعــات العالــم اإلســالمي علــى إبــراز جهودهــم العلميــة والفكريــة 

والثقافيــة.
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دليل احلاصلني على جوائز علمية

اجلنسية: سعودي.

تاريخ املياد: 1380هـ.

مكان املياد: حوطة بني متيم.

املؤهل العلمي: دكتوراه.

اجلامعة املانحة: جامعة األزهر.

التخصص العام: اللغة العربية.

التخصص الدقيق: قسم النحو والصرف وفقه اللغة.

تاريخ االلتحاق بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية: 1404هـ.

د. سعود بن عبد اهلل آل حسني
كلية اللغة العربية
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دليل احلاصلني على جوائز علمية

البحث الفائز باجلائزة

»ما يعول عليه يف املضاف واملضاف إليه حتقيقا ودراسة«
ــة يف املعجــم  ــل وحــدات داللي ــي متث ــة الت ــات اإلضافي ــم باملركب ــوي يهت ــاب معجــم لغ الكت
ــاب وأم القــرى ونحــو هــذا وقــد جمعــت  ــو غبــراء وأم الكت ــل ابــن الســبيل وبن العربــي  مث
مادتــه مــن خــالل عصــور العربيــة وهــذا التدويــن ظهــرت فيــه كتابــات وجهــود كثيــرة منهــا 
كتــاب ابــن األثيــر املرصــع ومنهــا ثمــار القلــوب يف املضــاف واملنســوب لكــن أبــرز اجلهــود 
وأكملهــا هــو مــا قــام بــه احملبــي وقــد وفــق اهلل الباحــث إلخــراج الكتــاب يف صــورة أرضــت 
ــم توجــت ذلــك العمــل جامعــة اإلمــام محمــد  ــع عليــه حتقيقــا ودراســة ث ــرا ممــن اطل كثي
ابــن ســعود اإلســالمية، ممثلــة يف عمــادة البحــث العلمــي فقامــت بنشــره وإتاحتــه للباحثــن 

ومحبــي العربيــة.

جائزة كتاب العام - النادي األدبي بالرياض
في ةــيفاقثلا ةــكرلحاب ضاــيرلاب يــبدلأا يداــنلا ةــيانع نــم تــقثبنا ،ةيونــس ةزــئاج 
مــمه ِزــفح في هــتبغرو ،ةزــيمتلما ةــيفاقثلا تارادــصلإل هعيجــشتو ،ةــكلملما 

 ىــلع نــفلؤلمااإلبــداع.
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دليل احلاصلني على جوائز علمية

اجلنسية: سعودي.

تاريخ املياد: 1378هـ.

مكان املياد: الرياض.

املؤهل العلمي: دكتوراه.

اجلامعة املانحة: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

التخصص العام: التاريخ.

التخصص الدقيق: التاريخ اإلسالمي ) الدولة األموية(.

تاريخ االلتحاق بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية: 1401هـ. د. عبداهلل بن عبدالرحمن زيد اخلرعان
كلية العلوم االجتماعية



45

دليل احلاصلني على جوائز علمية

البحث الفائز باجلائزة
»اجلوار وتطبيقاته يف العصر النبوي«

يهدف البحث إلى توضيح عرف »اجلوار« وموقف اإلسالم منه، وبيان تطبيقاته يف العهد 
النبوي، ويتكون البحث من محورين رئيسن وخامتة، احملور األول )اجلوار عند العرب قبل 
البعثة وموقف اإلسالم منه( واشتمل على متهيد يوضح تعريف اجلوار وما يتعلق به من 

ضوابط وإجراءات وتبعات، ويؤصل للجوار عند العرب قبل البعثة، ويرصد بعد ذلك موقف 
اإلسالم من اجلوار بعد البعثة. 

واحملــور الثانــي: )تطبيقــات اجلــوار يف العهــد النبــوي( ومت فيــه الرصــد التاريخــي حلــاالت 
اجلــوار يف العهــد النبــوي قبــل الهجــرة وبعدهــا، وتوثيقهــا، ودراســتها، وحتليلهــا. وتضمنــت 
اخلامتــة عــددا مــن النتائــج كان مــن أهمهــا: أن للجــوار كعــرف اجتماعــي مكانــة كبيــرة عنــد 
العــرب قبــل اإلســالم وبعــده، وأن للجــوار غايــات عــدة منهــا مــا هــو نابع من مصلحة املُســتجير 
ــه  ــا أن اإلســالم أقــر اجلــوار ووســع دائرت ــر، ومنه ــات أخــرى نابعــة مــن مصلحــة املُجي وغاي
ــه، وأن الرســول �  ــط ل ــه وضــع بعــض الضواب ــه، ولكن ــف احلــق في ــل للمــرأة والضعي فجع
وظــف مفهــوم العــرب للجــوار ومكانتــه عندهــم يف تقريــر بعــض جوانــب العقيــدة اإلســالمية، 

جائزة ومنحة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
لدراسات وبحوث تاريخ اجلزيرة العربية

كــللما نفيرــشلا نــمرلحا مداــخ نــم رــشابلما مــعدلاب ىــظتح ةيونــس ةزــئاج 
نــيزيمتملل - للها هدــيأ - هــنم ًارــيدقتو ًاعيجــشت ،للها هــظفح ،زــيزعلادبع نــب ناملــس 
ةيدوعــسلا ةــيبرعلا ةــكلملماو ةــماع ةــيبرعلا ةرــيزلجا خــيراتب ةــقلعتلما تاــساردلا في 

خاصــة.

كمــا اســتفاد منــه يف تبليــغ الدعــوة، وتخفيــف االضطهــاد عــن أتباعــه يف مكــة، وأقــر إجــارة 
أصحابــه لبعــض املشــركن.

وتبــن أن املســلمن حــن اســتفادوا مــن اجلــوار بالدخــول يف جــوار بعــض املشــركن لــم يكــن 
ذلــك علــى حســاب دينهم.
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دليل احلاصلني على جوائز علمية

اجلنسية: مصري.

تاريخ املياد: 1975م.

مكان املياد: مصر

املؤهل العلمي: دكتوراه.

اجلامعة املانحة: جامعة األزهر.

التخصص العام: اللغة العربية.

التخصص الدقيق: قسم النحو والصرف وفقه اللغة.

تاريخ االلتحاق بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية: 2010م.

د. أحمد محمد عبد الرحمن اجلندي
كلية اللغة العربية
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دليل احلاصلني على جوائز علمية

البحث الفائز باجلائزة

)وشي احللل يف شرح أبيات اجلمل ألبي جعفر أحمد بن يوسف الفهري 
اللبلي )ت 691هـ(، الصادر عن دار الضياء بالكويت 2016م.

ــة والنقــول عــن العلمــاء  ــة واألدبي ــة والنحوي ــه حافــل باملناقشــات اللغوي ــاب بأن ــاز الكت ميت
الســابقن، والــردود علــى شــراح اجلمــل وشــراح شــواهده ومناقشــتهم والترجيــح بينهــم، 

ــى الزجاجــي يف بعــض املواضــع. ــه مآخــذ عل كمــا أن ل
علــى أن أهــم مــا مييــز وشــي احللــل أنــه يَُعــدُّ نَْقــًدا لثالثــٍة مــن أهــم الكتــب التــي شــرحت 

شــواهد اجلمــل، واســتدراًكا عليهــا، وهــي: 
شــرح أبيــات اجلمــل البــن ســيده املتوفــى ســنة 468هـــ: وقــد حقــق يف رســالة دكتــوراه . 1

بكليــة اآلداب جامعــة عــن شــمس بعنــوان )شــروح الشــواهد النحويــة دراســة لغويــة 
حتليليــة مــع حتقيــق شــرح أبيــات اجلمــل البــن ســيده( إعــداد/ محمــود أحمــد 

العامــودي ســنة 1410هـــ/ 1990م.
ــيِد البطليوســي املتوفــى ســنة 521هـــ، وقــد . 2 احللــل يف شــرح أبيــات اجلمــل: البــن السِّ

ُطِبــَع بتحقيــق الدكتــور مصطفــى إمــام عــام 1399هـــ/1979م.

الفصــول واجلمــل يف شــرح أبيــات اجلمــل: البــن هشــام اللخمــي ت 577هـ-مصــورة . 3
الدكتــور عيــاد الثبيتــي عــن نســخة مكتبــة الزاويــة احلمزاويــة رقــم 37، ولــديَّ صــورة 

منهــا.
ــره بهــذه الطريقــة يف العــرض والشــرح واملناقشــة،  ــاب عــن غي ــذا فقــد تفــرد هــذا الكت ل
ــر،  ــي لغــوي قدي ــره مــن شــرح شــواهد اجلمــل، وال غــرو فاللبل ــد غي ــم أجدهــا عن ــي ل الت
ة، ووقفــات متأنيــة مــع  ونحــوي متمكــن، يشــهد بهــذا مــا نــراه يف كتبــه مــن مناقشــات جــادَّ

مــن ســبقوه مــن النحويــن واللغويــن.

هــي إحــدى اجلوائــز الســنوية ملجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، متنــح ألفضــل نــص 
تراثــي محقــق حتقيقــاً علميــاً.
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دليل احلاصلني على جوائز علمية

اجلنسية: سعودي.

تاريخ املياد: عام 1393هـ.

مكان املياد: جدة.

املؤهل العلمي: ماجستير.

اجلامعة املانحة: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

التخصص العام: التاريخ واحلضارة.

التخصص الدقيق: التاريخ اإلسالمي.

تاريخ االلتحاق بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسامية: 1428هـ. ه بن حميدان اجلدعاني أ. صالح بن مدَّ
كلية العلوم االجتماعية
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دليل احلاصلني على جوائز علمية

البحث الفائز باجلائزة:

»املدينة املنورة وشمال احلجاز يف كتب الرحالت خالل القرنني التاسع 
والعاشر الهجريني دراسة تاريخية«

موضــوع البحــث هــو: »املدينــة وشــمال احلجــاز يف كتــب الرحــالت خــالل القرنــن التاســع 
والعاشــر الهجريــن« ،واقتضــت طبيعــة البحــث علــى مــا توافــر مــن مــادة علميــة، أْن يقســم 
إلــى مقدمــة، ومتهيــد، وســبعة فصــول، وخامتــة وأحلــق بهــا مالحــق ثــم قائمــة باملصــادر 

واملراجــع التــي أفــادت الدراســة منهــا.
أمــا املقدمــة فإنَّهــا احتــوت تعريًفــا باملوضــوع وبيــان أهميتــه، مــع ذكــر الدواعــي واألســباب 
التــي أدت إلــى كتابتــه، وتوضيــح املــادة العلميــة وأبــرز مصادرهــا، وأهــم الصعوبــات التــي 
قابلــت الباحــث، ثــم الشــكر لــكل مــن قــدم للدراســة فائــدة علميــة أو معونــة، ثــم التمهيــد وحوى 
التحديــد اإلداري للمدينــة وشــمال احلجــاز يف زمــن البحــث، وتوضيــح األحــوال السياســية يف 
منطقــة البحــث يف الربــع األخيــر مــن القــرن الثامــن الهجري،ثــم التعريــف بالرحلــة وأنواعهــا.

ثــم جــاء الفصــل األول بعنــوان: كتــب الرحــالت يف القــرن التاســع الهجــري وبلــغ عــدد 
الرحــالت فيــه أربــع رحــالت مت التعريــف بهــا ومبؤلفيهــا يف نقــاط محــددة. ثــم الفصــل الثانــي 
بعنــوان: كتــب الرحــالت يف القــرن العاشــر الهجــري وبلــغ عــدد الرحــالت فيــه ســبع رحــالت مت 

التعريــف بهــا ومبؤلفيهــا علــى نفــس املنهــج املتبــع يف الفصــل األول ثــم الفصــل الثالــث وتنــاول 
األحــوال السياســية والتنظيمــات اإلداريــة يف منطقــة البحــث، أمــا الفصــل الرابــع فقــد تطــرق 
ــة  ــوم واإلجــازات العلمي ــواع العل ــم وأن ــم وأســاليب التعل ــز العل ــة وتضمــن مراك ــاة العلمي للحي
واملؤثــرات الفكريــة، ثــم جــاء الفصــل اخلامــس متنــاوالً احليــاة االجتماعيــة وعالــج عناصــر 
املجتمــع والعــادات والتقاليــد واالحتفــاالت واملواكــب ثــم األطعمــة واألشــربة واللبــاس واحللــي.

وبعــد ذلــك جــاء الفصــل الســادس متنــاوالً احليــاة االقتصاديــة وركــز علــى  الزراعــة وطــرق 
الضرائــب واألعطيــات  واملكــوس  والنقــود واألوزان   واملواســم  والتجــارة واألســواق  الــري 
والهبــات  واحلــرف املهنيــة والثــروة احليوانيــة. أمــا الفصــل الســابع واألخيــر فإنَّــه تنــاول 
املظاهــر العمرانيــة واملشــاهدات اجلغرافيــة وتطــرق إلــى املســجد النبــوي واملســاجد األخــرى 

ــال والزخــارف والنقــوش.  ــة واجلب ــون واألودي ــار والعي ــازل والقــالع واحلصــون واآلب واملن
ثــم بعــد ذلــك جــاءت اخلامتــة متضمنــة أهــم النتائــج التــى توصلــت إليهــا الدراســة وأتبعــت 
بعــدة توصيــات علميــة جديــرة باالهتمــام والعنايــة. وبعدهــا املالحــق وثبــت بقائمــة املصــادر 

واملراجــع. هــذا وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.

جائزة امللك عبدالعزيز للكتاب
نــمتهلماو نــثحابلا زــيفحتل   كــللما ةراد اــهردصت ةيونــس ةزــئاجعبدالعزيــز 
ةــكلملما خــيراتب ةــقلعتلما تاــفلؤلما مــعديو ةرادــلا فادــهأ قــقحي يذــلا فــيلأتلاب 
روــصعلا رــبع اــمًومع ةــيبرعلا ةرــيزلجا خــيراتو ًاــصوصخ ةيدوعــسلا ةــيبرعلا 

. ريخيــة لتا ا
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دليل احلاصلني على جوائز علمية

املؤهل العلمي: ماجستير.

اجلامعة املانحة: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

التخصص العام: التاريخ اإلسالمي احلديث واملعاصر.

التخصص الدقيق: تاريخ اململكة العربية السعودية واخلليج العربي.

أ. ابتسام بنت حسن مقبل الزهراني
كلية العلوم االجتماعية
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دليل احلاصلني على جوائز علمية

البحث الفائز باجلائزة:

»جهود التجار يف توحيد جند يف عهد امللك عبدالعزيز
 1319-1340هــ/1902-1921م«

احلمــدهلل رب العاملــن، والصــالة والســالم علــى خــامت األنبيــاء واملرســلن واملبعــوث رحمــة 
للعاملــن، محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، تناولــت دراســة »جهــود التجــار يف توحيــد 
جنــد يف عهــد امللــك عبدالعزيــز 1319-1340هـــــ/1901-1921م«، حقبــة تاريخيــة مهمــة 
مــن تاريــخ اململكــة العربيــة الســعودية، محاولــة ســد ثغــرة تاريخيــة مــن خــالل تســليط الضــوء 
ــز،  ــك عبدالعزي ــد اململكــة مــع مؤسســها املل ــى دور التجــار ممــن كان لهــم جهــود يف توحي عل
ــى مبحثــن همــا:  ــد عل ــوى التمهي ــد، وأربعــة فصــول، احت ــى: متهي وقــد قســمت الدراســة إل
ــود التجــار يف  ــاض، وجه ــز الري ــك عبدالعزي ــل دخــول املل ــة يف جنــد قبي األحــوال االقتصادي
ــاول الفصــل األول: التجــار يف جنــد ونشــاطهم  تأييــد آل ســعود قبــل اســتعادة الريــاض. وتن
الداخلــي واخلارجــي، حتــت ثالثــة مباحــث؛ أولهــا: فئــات التجــار يف جنــد، وثانيهــا: النشــاط 
الداخلــي واخلارجــي لتجــار جنــد، وثالثهــا: عالقــة امللــك عبدالعزيــز بتجــار جنــد، والفصــل 

الثانــي: مشــاركة التجــار يف ضــم الريــاض وجنوبــي جنــد والوشــم وســدير واحملمــل والشــعيب، 
والفصــل الثالــث مشــاركة التجــار يف ضــم القصيــم وحائــل، وكالهمــا اشــتمل علــى ثالثــة 
مباحــث هــي: املشــاركة املاليــة، واملشــاركة احلربيــة، واملشــاركة املعنويــة. أمــا الفصــل الرابــع 
فقــد اشــتمل علــى أثــر مســاندة التجــار للملــك عبدالعزيــز يف توحيــد جنــد، وهــو حتــت ثالثــة 

مباحــث: سياســي، واجتماعــي، واقتصــادي.
وأمــا نتائــج مــا توصلــت إليــه الدراســة فقــد أجملــت يف اخلامتــة، ثــم جــاءت املالحــق التــي 
احتــوت علــى عــدد مــن الوثائــق احملليــة واألجنبيــة والتــي لهــا اتصــال مباشــر باملــادة العلميــة 

يف هــذه الدراســة.
ــد وفقــت يف دراســة هــذا املوضــوع دارســة  ــون ق هــذا وأســأل اهلل الواحــد األحــد أن أك

تخــدم التاريــخ الســعودي.

جائزة ومنحة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
لدراسات وبحوث تاريخ اجلزيرة العربية

كــللما نفيرــشلا نــمرلحا مداــخ نــم رــشابلما مــعدلاب ىــظتح ةيونــس ةزــئاج 
نــيزيمتملل - للها هدــيأ - هــنم ًارــيدقتو ًاعيجــشت ،للها هــظفح ،زــيزعلادبع نــب ناملــس 
ةيدوعــسلا ةــيبرعلا ةــكلملماو ةــماع ةــيبرعلا ةرــيزلجا خــيراتب ةــقلعتلما تاــساردلا في 

خاصــة.












