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 تقديــم

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد لَله والصالة والسالم على خامت األنبياء والرسل، نبينا حممد، وعلى آله 

 وصحبه أمجعني، أما بعد :

سعت اململكة العربية السعودية منذ فرتة طويلة اىل خدمة البحث العلمي ودعم   

الدراسات العلمية املتنوعة وذلك من خالل قنوات عديدة من بينها انشاء الكراسي العلمية يف 

اجلامعات يف اخلارج اليت حظيت بدعم سخي من حكومة اململكة العربية السعودية.  

ختصصات متنوعة يف بلدان متعددة وبربامج خمتلفة من  وامتدت هذه الكراسي لتشمل

أهدافها حتقيق التواصل العلمي بني أبناء اململكة وتلك اجلامعات.  واهتمت وزارة التعليم 

العالي ضمن براجمها العلمية اجلديدة بهذه الكراسي وقامت بإجراء عدد من الدراسات 

الكراسي واجلامعات السعودية.  ويأتي  املسحية لصياغة رؤية علمية بشأن التعاون بني هذه

عقد امللتقى األول للكراسي السعودية يف اخلارج ضمن برامج الوزارة خاصة أن اجلهة اليت 

قامت باعداد امللتقى والتنظيم له أحد الكراسي املهمة يف اجلامعات السعودية وهو كرسي 

حضارتها يف جامعة امللك األمري سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ اجلزيرة العربية و

سعود.   ويأتي عقد هذا امللتقى ليحقق هدفا مهما يتعلق باالستفادة من الكراسي اليت مولتها 

اململكة العربية السعودية حكومة وأفرادا يف جوانب التواصل العلمي املختلفة مبا خيدم 

دل الطالبي املتخصصني والطالب السعوديني.  لذا جاءت موضوعات امللتقى لتشمل التبا

 وبرامج األساتذة الزائرين والنشر العلمي املشرتك والتدريب.

وأشكر جلامعة امللك سعود ومعالي مديرها الدكتور بدران بن عبدالرمحن العمر  

ولسعادة األستاذ الدكتور عبداهلل بن ناصر السبيعي املشرف على كرسي األمري سلمان بن 

بية وحضارتها اهتمامهم وتنظيمهم هلذا امللتقى عبدالعزيز لدراسات تاريخ اجلزيرة العر

 األول سائال املوىل عز وجل أن يوفق اجلميع ويسدد اخلطى.

 واهلل املوفق للخري والدال عليه.

 وزير التعليم العالي
 

 د خالد بن حممد العنقري
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 دـمتهي
 

 راكز البحث العلمي على املستوى الدولي،أبرز متشكل الكراسي العلمية أحد 

فقد قامت اجلامعات الغربية بتشجيع نشأة الكراسي البحثية عن طريق التربعات 

والدعم احلكومي إقتداًء خبطوات يعود تارخيها إىل عصر النهضة األوربية. وخالل 

العصرين احلديث واملعاصر زاد االهتمام بتأسيس الكراسي العلمية والتوسع يف إنشائها 

الكراسي العلمية يف بعض الدول، مثل الواليات  يف اجلامعات ليصل عددها إىل آالف

  ا واليابان وغريها من الدول املتقدمة.املتحدة األمريكية وكند

ومع نهاية القرن العشرين تبنت اململكة العربية السعودية تأسيس كراسي علمية 

خارجية بهدف خدمة الدراسات اإلسالمية والعربية يف اجلامعات العاملية خاصة 

املتحدة والدول األوربية. وخالل العقد األول من القرن الواحد والعشرين الواليات 

مسح للجامعات السعودية بتأسيس كراسي البحث العلمي يف مجيع التخصصات 

البحثية والعلمية، وقبول اهلبات والتربعات الفردية. ونتيجة هلذه املوافقة شهدت 

وثالثني واثنني ر حوالي مائة برامج الكراسي العلمية قفزة متميزة، متثلت يف ظهو

 كرسي يف جامعة امللك سعود، عدا اجلامعات األخرى. 

ومن الكراسي العلمية املؤسسة حديثًا كرسي األمري سلمان بن عبدالعزيز 

م، الذي أخذ علـى 2010للدراسات التارخيية واحلضاريـة للجزيرة العربيـة عام 

. ومن هذا املنطلق سعى الكرسي لتعزيز عاتقه خدمة تاريـخ اجلزيرة العربية وحضارتها

رسالته عن طريق تبين عدد من الربامج العلمية، مثل ختصيص جوائز لألحباث العلمية 

املتميزة والنشر العلمي وتنظيم الندوات وورش العمل واحملاضرات العلمية والتواصل 

 مع اجلهات ذات العالقة مبناشط الكرسي.   

ز التواصل العلمي مع نظرائه يف املراكز والكراسي وانطالقًا من رسالته يف تعزي

العلمية قرر الكرسي تعزيز الروابط مع الكراسي السعودية واملراكز يف اخلارج، ذات 

االهتمام بالدراسات التارخيية واحلضارية للجزيرة العربية وتنظيم لقاء علمي يهدف 

ة ومساعدتها يف حتقيق إىل دعوة مشريف هذه الكراسي واالستفادة من خرباتهم العريق

  أهدافها اليت أنشئت من أجلها.
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 أهداف امللتقى 

 

تشكل امللتقيات العلمية جمااًل خصبًا لتبادل األفكار وحتقيق العديد من األهداف 

العلمية اليت ختدم اجملاالت البحثية وتعزز الشراكة العلمية مع النظراء يف املراكز العلمية 

لمي اخلارجية. ومن هذا املنطلق فإن كرسي األمري سلمان ممثلة هنا بكراسي البحث الع

 بن عبدالعزيز يهدف إىل حتقيق عدد من األهداف اليت من أبرزها: 

 العزيز للدراسات التارخيية واحلضارية  التعريف بكرسي األمري سلمان بن عبد

 .أنشطتهللجزيرة العربية و

 ارج.االستفادة من خربات الكراسي العلمية السعودية يف اخل 

 .تعزيز التعاون مع الكراسي العلمية السعودية يف اخلارج 

 .فتح قنوات حتقق التعاون مع الكراسي العلمية يف اخلارج 

 الكراسي العلمية يف اخلارج. اشطنمالتعرف على جماالت و 

          التعرف على الصـعوبات الـيت تواجـه الكراسـي العلميـة يف اخلـارج واالسـتفادة مـن

 جتاربها.

   ــي ــط الكراس ــات      رب ــاظرة يف اجلامع ــي املن ــع الكراس ــة م ــعودية اخلارجي ــة الس العلمي

 السعودية.
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 حماور امللتقى  

 

يهدف أول لقاء علمي مع الكراسي العلمية يف اخلارج إىل تقديم عدد من 

املقرتحات العلمية اليت تتضمن مناقشة عدد من القضايا املرتبطة مبجاالت البحث 

العلمي. وجيب أن نركز هنا على أهمية امللتقى يف توثيق أواصر الصلة بني هذه 

اسي األهداف اليت أقيمت من الكراسي والكراسي السعودية، حبيث حتقق هذه الكر

أجلها، مثل تعزيز التعاون وفتح قنوات احلوار على املستوى األكادميي. لذلك اقرتح 

أن تكون أهداف امللتقى عامة وتعاجل موضوعات تعين بتوثيق التعاون مع الكراسي 

 :وتتمثل حماور اللقاء فيما يلياخلارجية، 

 خرباتها:و احملور األول: جتارب الكراسي العلمية

 أ( نبذة عن الكراسي العلمية.

 نشاطاتها.و ب( برامج الكراسي

 ج( دور الكراسي يف خدمة اجلامعة واجملتمع.

 العلمية وكيفية تطويرها. التعاون بني الكراسيأطر د( 

 هـ( الصعوبات اليت تواجه الكراسي وكيفية حلها.

 احملور الثاني: التبادل الطالبي وأعضاء هيئة التدريس:

 جماالت التبادل الطالبي والربامج الصيفية وشروطها. أ(

 ب( آليات تنفيذ برامج التبادل الطالبي.

 ج( برامج األساتذة الزائرين.

 د( استقطاب أعضاء هيئة تدريس يف برامج الكراسي العلمية املتخصصة.

 احملور الثالث: جماالت التعاون العلمي:

 املشاريع العلمية املتبادلة بني الكراسي العلمية. أ(

 ب( تنظيم ندوات ولقاءات علمية دورية مشرتكة.

 ج( االستفادة من إمكانيات الكراسي العلمية يف تبادل املعلومات.

 د( طرح قضايا جماالت الكراسي العلمية.
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 الكراسي واملراكز املشاركة من اخلارج

عمل كرسي األمري سلمان بن عبدالعزيز للدراسات التارخيية واحلضارية 

للجزيرة العربية منذ حوالي سنة على االتصال مبشريف عدد من الكراسي العلمية يف 

اخلارج ملعرفة إمكانية مشاركتهم يف تنظيم لقاء علمـي جيمع املشرفني على هذه 

من مشريف هذه  مخسة عشرالكراسي، وقد جاءت النتائج إجيابيـة حيث وافق 

الكراسي على املشاركة يف لقاء علمي يتناول جماالت التعاون وتبادل اخلربات، 

 والكراسي اليت حصل على موافقة مشرفيها هي الكراسي التالية: 

 

 اسم املشرف املركز /الكرسي اسم الربامج/ 

1 
الواليات املتحدة ، كاليفورنياكرسي امللك فيصل للفكر والثقافة اإلسالمية جبامعة جنوب 

 األمريكية
 شريمان جاكسون

2 
الواليات ، )فيتفيل(للدراسات اإلسالمية والشرق أوسطية  جبامعة أركانساس  فهدامللك مركز 

 املتحدة األمريكية
 جول جوردن

3 
جبامعة جنوبي كاليفورنيا، سانت ،كرسي امللك عبدالعزيز بن سعود للدراسات االسالمية

 الواليات املتحدة األمريكية باربار،
 همفريزستيفن 

 ناظم علي الواليات املتحدة األمريكية، كرسي امللك فهد لدراسة الشريعة اإلسالمية جبامعة هارفارد 4

 علي أساني سالمية جبامعة هارفارد، الواليات املتحدة األمريكية نامج الوليد بن طالل للدراسات اإلبر 5

 حممد عبداحلليم ، بريطانياكرسي امللك فهد للدراسة اإلسالمية جبامعة لندن 6

 آنا ترومبييت ايطاليا ،مركز امللك عبدالعزيز لدراسات العلوم اإلسالمية جبامعة بولونيا 7

 دميرتي فرولورف ، روسيا، جبامعة موسكو والعربية األمري نايف للدراسات اإلسالميةقسم  8

 جون اسبوسيتو الواليات املتحدة األمريكية، املسيحي –مركز الوليد بن طالل للتفاهم اإلسالمي  9

 ياسر سليمان مركز الوليد بن طالل للدراسات اإلسالمية جبامعة كمربج، بريطانيا 10

 يكسك لوبسجي الواليات املتحدة األمريكيةمدير مركز الدراسات الدولية جبامعة جنوب جورجيا،  11

 ماجدة شاهني ، مصرباجلامعة األمريكية بالقاهرةاالمريكية مركز الوليد بن طالل للدراسات  12

 الكسندر لوبان ، لبنانمريكية والبحوث باجلامعة األمريكية ببريوتمركز الوليد بن طالل للدراسات اال 13

14 
اجلامعة األمريكية ،واشنطن دي.سي.  كرسي حممد سعيد الفارسي للسالم االسالمي ،

 الواليات املتحدة األمريكية
 عبدالعزيز سعيد

 ابهجيت بانرجي مبعهد ماساتشوستس للتقنية ، بوسطن ، الواليات املتحدةاألمريكية عبداللطيف مجيلمركز  15



7 
 

 الكراسي املشاركة من الداخل

دعوة عدد من باإلضافة إىل الكراسي واملراكز السعودية يف اخلارج متت 

الكراسي العلمية املتخصصة يف جماالت عمل الكراسي يف جامعة امللك سعود 

واجلامعات السعودية واملعنيني يف وزارة التعليم العالي وبعض الشخصيات املهمة يف 

 وزارة اخلارجية واملعهد الدبلوماسي.

 اسم املشرف اسم الكرسي

ــارية      ــة واحلض ــدالعزيز للدراســات التارخيي ــن عب ــري ســلمان ب كرســي األم

 يف جامعة امللك سعودللجزيرة العربية 
 السبيعي بن ناصر أ.د عبداهلل

 العمريبن صاحل أ.د عمر  اإلمام سعوديف جامعة كرسي امللك عبدالعزيز لدراسات تاريخ اململكة 

للسـرية النبويـة ودراسـاتها     كرسي املهندس عبد احملسن بن حممد الـدريس 

 يف جامعة امللك سعود املعاصرة
 علي الشديبن أ.د عادل 

 الودعانبن أمحد حممد  د.أ. جامعة امللك سعودكراسي البحث يف املشرف على برنامج 

 أ.د حسن الشوكاني يف جامعة امللك خالدكرسي امللك خالد للبحث العلمي 

يف جامعـة  كرسي األمري خالد الفيصل لتأهيل منهج االعتدال السـعودي  

 امللك عبدالعزيز
 مسفر الزهرانيبن أ.د سعيد 

يف كرســي الراجحــي ألحبــاث املــرأة الســعودية ودورهــا يف تنميــة اجملتمــع   

 جامعة امللك سعود
 العودانبنت عبداهلل د. نورة 

ألحبـاث الرعايـة الصـحية املبنيـة      كرسي الشيخ عبداهلل بن سامل بامحـدان 

 يف جامعة امللك سعود التطبيق العلمي للمعرفةو على الرباهني العلمية
 عبدالرمحن األنصاريبنت د. لبنى 

 

  مكان امللتقى

 وزارة التعليم العالي وجامعة امللك سعود.

 مدة امللتقى 

  م6/1/2013-4هـ املوافق 22-24/2/1434
 لغة امللتقى 

 العربية واإلجنليزية مع وجود ترمجة فورية.اللغة 
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 ربنامج ال

 الرياض  إىل الوصول 

 هـ 22/2/1434اجلمعة 

 فندق إنرتكونتيننتال، الرياض 

 هـ 23/2/1434السبت 

 ص(10:00–ص9:00حفل االفتتاح )

 ،قاعة األمري سلمان بن عبدالعزيز

 وزارة التعليم العالي

 اسرتاحة

 هـ23/2/1434 السبت 

 (م12:30-ص10:30اجللسة األوىل ) 

 البحث الكراسي ومراكز  جتارب

 ،قاعة األمري سلمان بن عبدالعزيز

 وزارة التعليم العالي 

 م(2:00-م1:00غداء )

 رحلة برية

 م(8:00-م3:00)

 هـ24/2/1434األحد 

 (ص11:30-ص9:30) اجللسة الثانية 

 التبادل الطالبي وأعضاء هيئة التدريس 

 جامعة امللك سعود ، التشريفاتقاعة 

 اسرتاحة

 هـ 24/2/1434األحد 

 م(2:30-م12:30اجللسة الثالثة ) 

 جماالت التعاون العلمي 

 جامعة امللك سعود ،قاعة التشريفات

 املصمك ووسط املدينةزيارة 

 م(8:00-م5:30)

 هـ25/2/1434االثنني 

 مغادرة الرياض 
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 اللجنة اإلشرافية 

  اإلشرافية من:تتكون اللجنة 

 رئيسًا جامعة امللك سعودمعالي مدير -

 عضوًا وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي          -

كرسي األمري سلمان بن عبد العزيز للدراسات التارخيية املشرف على -

 واحلضارية يف اجلزيرة العربية 

 

املشرف على العلمي ومساعد وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث -

 برنامج كراسي البحث جبامعة امللك سعود 

 عضوًا

 

 اللجنة التنظيمية 

 من األعضاء التالية أمسائهم:  اللجنة التنظيمية كونتت

 مقررًا أ.د عبداهلل بن ناصر السبيعي 

 عضوًا أ.د حممد بن عبدالعزيز العوهلي

 عضوًا احليزان بن عبدالعزيز أ.د حممد

 عضوًا أ.د عبداهلل بن عبدالرمحن العبداجلبار

 عضوًا الودعان  محد أبن أ.د حممد 

 عضوًا العجمي أ. خالد بن جويعد
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 الكراسي املشاركة 

 كرسي األمري سلمان بن عبدالعزيز للدراسات التارخيية واحلضارية للجزيرة العربية

 على سعود امللك جبامعة التاريخ قسم عرضها مبادرة من الكرسي فكرة بدأت

 ومت .تبنيها وقبل بها رحب الذي عبدالعزيز بن سلمان األمري امللكي السمو صاحب

 على واجلامعات، وبناء العالي التعليم نظام من18/20  املادة  إىل استنادًا لكرسيا إنشاء

 برامج على هـ1/4/1428يف املنعقدة جلسته يف سعود امللك جامعة جملس موافقة

 .البحث كراسي

 بن سلمان األمري كرسي تأسيس على الرمسي التوقيع مت ذلك على بناء

هـ 1/4/1428بتاريخ  العربية واحلضارية للجزيرة التارخيية للدراسات عبدالعزيز

 لالحتفال مبناسبة ورعايته عبدالعزيز بن سلمان األمري امللكي السمو صاحب حبضور

 .الكرسي إنشاء على التوقيع

 أهداف الكرسي

 .نشر الكتب والبحوث اليت تتناول تاريخ اجلزيرة العربية وحضارتها 

 تاريخ اجلزيرة العربية وحضارتها عقد اللقاءات العلمية املتخصصة يف. 

 املراكز العلمية ذات العالقة.بناء شراكة حبثية مع أقسام التاريخ و 

 عبداهلل بن ناصر السبيعي.الدكتور يدير الكرسي حاليًا 

Prof. Abdullah N. Al-Subaiy املشرف 

aalsubaiy@ksu.edu..sa  الربيد اإللكرتوني 

http://c.ksu.edu.sa/ar/pschair املوقع 

King Saud University 

Saudi Arabia  

P.O. Box 901010 Riyadh 11623 

Tel: (+966) 1 469-8547 

Fax: (+966) 1 4675516 

 العنوان
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الواليات كرسي امللك فيصل للفكر والثقافة اإلسالمية جبامعة جنوب كاليفورنيا، 

  املتحدة األمريكية

إذ يعود  ألمريكية،اكرسي سعودي يف الواليات املتحدة يعد هذا الكرسي أقدم 

بهدف نشر الفكر والثقافة اإلسالمية واستضافة املتخصصني  م1976تأسيسه إىل عام 

يف الدراسات اإلسالمية والعالقات الدولية يف املؤسسات األكادميية األمريكية وخدمة 

اجلالية اإلسالمية يف حميطه. وخصص للكرسي وقفية مالية وهبتها احلكومة السعودية 

جنلوس يف ذلك العام مبوجب اتفاقية مع جامعة جنوب كاليفورنيا يف لوس ا

 مليون دوالر.  مببلغ

حيث كانت مدرسة العالقات ، مر الكرسي بعدم الثبات يف اجلهات احلاضنة له

الدولية أول اجلهات اليت احلق بها حبكم عمل أول مشرف للكرسي أستاذ العالقات 

. وكان أبرز نشاط له يف بداية تأسيسه تنظيم الدولية باجلامعة الدكتور ويلرد بيلينج

م. 1978يف شهر مايو  -رمحه اهلل–مؤمتر حول السياسات التحديثية للملك فيصل 

مهما يف تاريخ  منعطفًا والذي شكل ومالبث أن نقل الكرسي إىل مدرسة األديان

 الكرسي ونشاطه.

وطرأ حتول جديد على موقع الكرسي باجلامعة إذ مت نقله إىل قسم االقتصاد يف 

م وتعيني الدكتور تيمور كوران املتخصص يف االقتصاد مشرفا على 1993عام 

ارتباط الكرسي بكلية  أعيدثم ما لبث أن ، م2011الكرسي وأمتد ذلك حتى عام 

 عليه. كسون مشرفًااألديان وربطه بعميدها واستقطاب الدكتور شريمان جا

وتعاقب تعيني  عاما على تأسيس الكرسي36مما تقدم يتضح أنه رغم مرور 

، وهذا ما دفع اجلامعة إىل  مل حيقق ما كان مستهدفا من تأسيسإال أنه  ثالثة مشرفني،

رغبة منها يف تفعيل  شريمان جاكسون املتخصص يف جمال الكرسيالدكتور استقطاب 

 عمل الكرسي.
Prof. Sherman A Jackson املشرف 

sajackso@usc.edu  الربيد اإللكرتوني 

http://dornsife.usc.edu/ املوقع 

USC Dornsife 

3333 333333333 3333., 333 333 

Los Angeles, CA 90089-4012 

Tel. (213) 740-2531 

Fax (213) 740-8887 

 العنوان

 

mailto:sajackso@usc.edu
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مركز امللك فهد للدراسات اإلسالمية والشرق أوسطية جبامعة أركانسس )فيتفيل(، 

 الواليات املتحدة األمريكية

إن مركز امللك فهد للدراسات اإلسالمية والشرق أوسطية هو عبارة عن برنامج 

وقد مت ختصيصه لدراسة الشرق الوسط  متعدد التخصصات بكلية فلربايت للعلوم واآلداب،

احلديث واملنطقة الثقافية اليت ترعرعت فيها احلضارة اإلسالمية واستمرت يف تشكيل تاريخ 

 العامل.

كما أن أعضاء هيئة التدريس املرتبطني باملركز يعملون بأقسام متنح درجات علمية 

متخصص يف التاريخ  واملركزبكلية فلربايت بشكل خاص وجامعة أركانساس بشكل عام. 

والسياسة واألدب والثقافة العامة واملمارسات الدينية والعلمانية وتفسرياتها باإلضافة إىل 

من يعمل املركز تداخل اإلنسان مع البيئة والنظم احليوية يف املاضي ويف الزمن املعاصر. 

األفالم خالل وسائل إعالمية متعددة تشمل الشعر والقصص اخليالية واألرشيف العام و

السينمائية والتلفاز والتوجيه اخلاص باملناهج الدراسية ورسم اخلرائط، إىل جانب دراسة ما 

تبقى من املاضي ودراسة اجلوانب الكالسيكية والعامية والفنية لإلنتاج الثقايف يف الوقت 

 احلاضر. 

ومينح املركز درجات جامعية مشرتكة ترتبط بدراسة لغة املنطقة ويقدم الدعم 

لمتميزين من طالبنا من خالل املنح الدراسية، وقد انتقل الكثري من هؤالء إىل الدراسات ل

العليا يف جمال دراسات الربامج والعمل املهين املرتبط بها يف القطاعني العام واخلاص. ويف 

جمال الدراسات العليا يقوم املركز بدعم الطالب الذين يدرسون يف ختصصات رئيسية لنيل 

اجستري والدكتوراه، وقد حصل طالب الدراسات العليا على زمالة ذات تنافسية درجيت امل

 .ث العلمي ودراسة اللغات األجنبيةعالية من أجل دعم البح

 جويل جوردن.الدكتور يدير املركز حاليا 

Prof. Joel Gordon  املشرف 

joelg@uark.edu  اإللكرتونيالربيد  

http://uark.edu/rd_arsc/mest/4749.php  املوقع 

Room 202 Old Main, 

University of Arkansas 

Fayetteville, AR 72701 

Phone: 479.575.4157 

333.333.3333 

Fax: 479.575.3629  

  العنوان

mailto:joelg@uark.edu
http://uark.edu/rd_arsc/mest/4749.php
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،جامعة جنوبي كاليفورنيا، سانت باربرا  عبدالعزيز للدراسات اإلسالميةكرسي امللك 

 الواليات املتحدة األمريكية

 -العزيز للدراسات اإلسالمية جبامعة كاليفورنيا تأسس كرسي امللك عبد

معتمدا على وقفية قيمتها مليون دوالر أمريكي. تربع بهذه  م1985سانتا باربرا عام 

ويربز  العزيز درسوا مجيعا يف هذه اجلامعة. الوقفية أربعة من أبناء امللك فهد بن عبد

-من بينهم اسم األمري حممد بن فهد. تدار الوقفية من قبل مؤسسة جامعة كاليفورنيا

ل اجلامعة بدفع راتب املشرف من حسابها سانتا باربرا. عزز من ازدياد قيمة الوقفية تكف

اخلاص. وكان اهلدف من تأسيس الكرسي دعم الدراسات األكادميية املتعلقة باإلسالم 

 والعامل العربي.

م إال أنه مل يبدأ عمله الفعلي إال يف عام 1985رغم تأسيس الكرسي يف عام 

ي. كانت فكرة م عندما مت اختيار الدكتور ستيفن همفريز مشرفا على الكرس1990

تتجه إىل إنشاء برامج متعددة التخصصات يشرتك فيها أكثر   إنشاء الكرسي يف البداية

من قسم أكادميي داخل اجلامعة، ولذلك تنافس أكثر من قسم من أقسام اجلامعة على 

ونتج عن ذلك فوز قسم   العزيز للدراسات اإلسالمية استضافة كرسي امللك عبد

 مما جعل إدارة اجلامعة تقرر يف ذلك العام باستضافته للكرسي م1988التاريخ يف عام 

 أن يركز الكرسي على جمال واحد.

ستيفن همفري املتخصص يف تاريخ منطقة  الدكتوريشرف على الكرسي حاليا 

 الشرق األوسط .
Prof. Stephen Humphreys  املشرف 

humphreys@history.ucsb.edu  الربيد اإللكرتوني 

http://www.history.ucsb.edu/   املوقع 

University of California Santa Barbara 

History Department 

HSSB 4259 

  العنوان

 

 

  

mailto:humphreys@history.ucsb.edu
http://www.history.ucsb.edu/


16 
 

الواليات املتحدة رد، اهارفجبامعة  كرسي امللك فهد لدراسة الشريعة اإلسالمية

 األمريكية

تأسس كرسي خادم احلرمني الشريفني امللك فهد لدراسة الشريعة اإلسالمية يف 

م بهبة قدمها خادم احلرمني الشريفني امللك فهد قدرها مخسة ماليني 1993عام 

دوالر لدعم الدراسات والبحوث يف جمال الشريعة اإلسالمية. كان أول من توىل إدارة 

م الدكتور بابر يانسن، 2005كرسي الدكتور فرانك فوجل تاله بعد تقاعده يف عام ال

الذي اصبح مسمى وظيفته مدير برنامج دراسات الفقه اإلسالمي بكلية احلقوق جامعة 

هارفرد الذي انضوى حتته كرسي خادم احلرمني الشريفني امللك فهد لدراسة الشريعة 

 اإلسالمية.

جلامعة هارفرد يف وقفية تنص على تعيني أستاذ وضعت اهلبة اليت منحت  

للكرسي وتأسيس مقر له وخصص لذلك مبلغ ثالثة ماليني دوالر، ومليونان لدعم 

برامج الشريعة اإلسالمية يف اجلامعة . ومت وضع الوقفية يف حساب أوقاف اجلامعة على 

سي ألـف دوالر للكر 150يقدر ب  أي ما  %5أن يصرف من ريعها االستثماري 

 ألف دوالر لدعم الربنامج .100و

يستقطب برنامج دراسات الفقه اإلسالمي بكلية احلقوق جبامعة هارفرد أساتذة 

 زائرين لكرسي خادم احلرمني لتدريس مقررات يف جمال الكرسي.

عناية  يولي، والذي ناظم علي حاليا االشراف على الكرسيالدكتور يتوىل 

اليت تركز على الدراسات اإلسالمية االقتصادية  بربامج دراسات الفقه اإلسالمي

 والقانون من حيث املقررات والندوات واستقطاب املشاركني واملطبوعات.

Prof. S. Nazim Ali  املشرف 

nazimali@law.harvard.edu  الربيد اإللكرتوني 

http://www.law.harvard.edu/programs/ilsp/about/  املوقع 

Harvard Law School's Islamic Legal Studies Program 

Holyoke Center, Rm. 347 

333-333-3333 

ifp@law.harvard.edu 

  العنوان

  

mailto:nazimali@law.harvard.edu
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الوليد بن طالل للدراسات اإلسالمية جبامعة هارفارد، الواليات املتحدة االمري برنامج 

 األمريكية

مت تأسيس برنامج الوليد جبامعة هارفارد مبنحة من األمري الوليد بن طالل    

الذي عرف بأنشطته املتعددة يف جمال األعمال اإلنسانية واخلريية عرب أحناء العامل، 

حيث كان يسعى إىل تعزيز التغيري من خالل التفاهم الثقايف املشرتك. وقد مت ختصيص 

العلمية يف  ثة جبامعة هارفارد من أجل تطوير األحبابرنامج الوليد للدراسات اإلسالمي

سياق موسع يضم ختصصات جمال الدراسات اإلسالمية ودراسات العامل اإلسالمي يف 

 متعددة.

يقدم برنامج الوليد للدراسات اإلسالمية سلسة من احملاضرات واملؤمترات 

ضل للعامل وورش العمل ومعارض الفنون واألنشطة األخرى من أجل تشجيع فهم أف

اإلسالمي يف سياقه العاملي عرب احلدود اجلغرافية وتطوير الدراسات املقارنة متعددة 

التخصصات. كما يسعى الربنامج إىل تعزيز نشر الدراسات اإلسالمية وتبادل وإثراء 

وتشجيع التفاعل بني األكادمييني الذين الرئيسية النقاش حول كم هائل من األحباث 

ت خمتلفة يف جامعة هارفارد واجلامعات األخرى. ويسعى برنامج ينتمون إىل ختصصا

الوليد ضمن أهدافه األكادميية والعلمية الرئيسية إىل ردم اهلوة يف التفاهم بني العامل 

 .اإلسالمي والعامل غري اإلسالمي

 علي اساني.الدكتور يدير الربنامج حاليا 

Prof. Ali Asani  املشرف 

aliasani@fas.harvard.edu الربيد اإللكرتوني 

http://www.islamicstudies.harvard.edu / املوقع 

3 33333 33., 333 33333, 

 Cambridge, MA 02138 

Tel: +1(617) 495-5755 

Fax: +1(617) 800-0996 

  العنوان
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 ، بريطانياامعة لندنجب كرسي امللك فهد للدراسات اإلسالمية

م يف كلية 1995تأسس كرسي امللك فهد للدراسات اإلسالمية يف عام 

مببلغ  -رمحه اهلل–الدراسات الشرقية واألفريقية يف جامعة لندن إثر تربع امللك فهد 

ن ريعه رواتب مليون جنيه إسرتليين. وقد أودع التربع يف أوقاف اجلامعة ويصرف م

 وخمصصات أستاذ الكرسي.

يهدف الكرسي للتعريف بالثقافة والفكر اإلسالمي وإتاحة الفرصة للراغبني  

يتعاون و ،ي ومساهمته يف احلضارة االنسانيةيف التعرف على جماالت الفكر اإلسالم

زيز تعلجملاله يف اجلامعات الربيطانية  الكرسي مع الكراسي واملراكز البحثية املماثلة

 يف حميطه. الدراسات العربية واإلسالمية

م بعنوان 1997من أبرز نشاطات الكرسي الندوة العلمية اليت عقدها يف عام 

م مؤمترا 1998"اإلجراءات القضائية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية" وتنظيمه يف عام 

يف جمال  بعنوان "احلديث: النص والتاريخ" واستضافته لعدد من املؤمترات والندوات

 ختصصه، ترتكز معظمها يف عقد ندوات ومؤمترات علمية حول الشريعة اإلسالمية. 

 يتوىل منصب أستاذ الكرسي منذ تأسيسه وحتى اآلن الدكتور حممد عبداحلليم.

Prof. M. Abdel Haleem  املشرف 

ha4@soas.ac.uk  الربيد اإللكرتوني 

http://www.soas.ac.uk/islamicstudies/   املوقع 

Centre of Islamic Studies, SOAS,  

Thornhaugh Street, Russell Square,  

London WC1H 0XG  

Telephone: 44(0)20 7898 4325 

Fax: +44(0)20 7898 4379 

E-mail: cis@soas.ac.uk 

  العنوان
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 ، ايطاليالدراسات العلوم اإلسالمية جبامعة بولونيا زعبد العزيمركز امللك 

بدعم سخي من اململكة م 2000يناير  17مت افتتاح املركز يف بولونيا يف 

امللك عبد العزيز مركز ويف بداية األمر أطلق على املركز اسم " العربية السعودية.

العلوم اإلسالمية" على اسم مؤسس اململكة العربية السعودية، وكان  دراساتل

بولونيا، أول مدير للمركز. روفريسي موناكو العميد السابق جلامعة  رالربوفيسو

تعزيز البحث العلمي والدراسات بالتعاون مع اجلامعات يف رسالة املركز  وتتمثل

للمركز هو "مركز دراسات العلوم ائدة، واالسم احلالي اإليطالية واألجنبية الر

 اإلسالمية".

  . آنا ترومبييت ةالدكتورتدير املركز حاليا 
 

Prof. Anna Trombetti  املشرف 

annalaura.trombetti@unibo.it الربيد اإللكرتوني 

Web site: http://cisdi.org/ املوقع 

Villa Pallavicini,  

Via Zamboni 33- Bologna 

phone +39 051 20 9 8458  

  العنوان
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 موسكو، روسياامعة جبة والعربي للدراسات اإلسالمية بن عبدالعزيز األمري نايفقسم 

 للدراسات اإلسالمية الرئيس بن عبد العزيز نايف األمريكرسي تأسس 

عبد  بن نايف بن سعود األمريوقع م 2005، ويف عام م1995يف عام والعربية 

 عبد بن األمري نايفالكرسي ليصبح قسم  يوسع نشاط االتفاق الذي على العزيز

 موسكو.جامعة  يفوالعربية للدراسات اإلسالمية  العزيز

الثقافة واألخالق و الكريم القرآناللغة العربية وويركز القسم على تدريس 

للطالب مواد  قسمال كما يقدم موسكو. يف جامعة للطالب اإلسالميةالعربية و

 واللغات األجنبيةالعلوم االجتماعية والصحافة و، والتاريخ الفنون الدارسني يف كلية

 والرتمجة.

القرآن  يف أقسام دراسةم 2011يف عام  طالبا 427وقد التحق بالقسم 

خترج من القسم  املاضية 12ال  وعلى مدى السنوات، واحلديث والتوحيد. الكريم

جمموعة  حاليا إلعداد كما يسعى القسم . طالب يف خمتلف الدورات 2000أكثر من 

 .الباحثني يف الدراسات اإلسالمية من

املهارات اليت حيتاجونها ب باللغة العربية إىل تزويد غري الناطقني ويهدف القسم

 السور من القرآن تفسري بعض منها عدة كتب إصدارب وقام القرآن الكريم.اءة وفهم قرل

، الروسية العلوم من أكادميية أستاذعددا من االستذة منهم  قسمويضم ال الكريم.

 مثانية من األساتذة املساعدين ومخسة معلمني.و متفرغني، أساتذةوثالثة 

منذ بدايته وحتى  يف االشراف على القسم دميرتي فرولوفالدكتور وقد استمر 

 .تارخيه

Prof. Dimitry V. Frolov  املشرف 

frolov@iaas.msu.ru  الربيد اإللكرتوني 

http://www.iaas.msu.ru املوقع 

33, 333333333 333333, 333333,  

Moscow, Russia. 

Tel:   +7 495 6294201 

Fax: +7 495 6297491 

  العنوان
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جبامعة جورج املسيحي، -االسالميللتفاهم الوليد بن طالل األمري مركز 

 الواليات املتحدة األمريكية، ي.سيد بواشنطن تاون،

من خالل االتفاقية  1993مت تأسيس مركز التفاهم املسلم املسيحي يف عام 

اليت عقدت بني مؤسسة العالقات املسيحية اإلسالمية جبنيف وجامعة جورج تاون من 

 .واملسيحيةأجل بناء جسور تفاهم أقوى بني العامل اإلسالمي والغرب وبني اإلسالم 

بني العامل اإلسالمي والغرب وتعزيز التفاهم رسالة املركز يف حتسني العالقات  وتتمثل

بينهما. ويشمل النطاق اجلغرايف الذي يغطيه املركز كافة أرجاء العامل اإلسالمي من 

. الواليات املتحدة األمريكيةمشال أفريقيا إىل جنوب شرق آسيا باإلضافة إىل أوروبا و

دا يف جمال العالقات ومنذ تأسيسه أصبح املركز مركزا عامليا معتمدا باعتباره رائ

 اإلسالمية املسيحية.

مليون  20م مبلغ 2005يف ديسمرب استلم مركز التفاهم املسلم املسيحي 

 -اإلسالميدوالر كمنحة من األمري الوليد بن طالل، لدعم وتوسيع مركز التفاهم 

مركز الوليد بن طالل للتفاهم املسيحي، وقد متت إعادة تسمية املركز ليصبح 

املسيحي ويعترب هذا الصندوق الوقفي ثاني أكرب منحة مالية يف تاريخ -اإلسالمي

 جامعة جورج تاون.

 .جون اسبوسيتويدير املركز حاليًا الدكتور 

Prof. John L. Esposito  املشرف 

jle2@georgetown.edu الربيد اإللكرتوني 

http://cmcu.georgetown.edu املوقع 

ICC 260, SFS  

3333 3 3 3333333, 33  

Georgetown University  

Washington , DC 20057  

Tel: +1-202-687-8211,  

Fax: +1-202-687-8376  

  العنوان
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 بريطانيا ،جدكمربالوليد بن طالل للدراسات اإلسالمية جبامعة األمري مركز 

الوليد بن طالل للدراسات اإلسالمية مكانا متقدما يف جمال األمري حيتل مركز 

العمل مع ثم  األحباث والعالقات العامية فيما يتعلق بدور اإلسالم يف اجملتمع ككل، ومن

بدءا من املعاهد العلمية وانتهاء مبنظمات اجملتمع املدني  الشركاء يف جامعة كمربج وغريها،

واحلكومة. وطور املركز مسعة طيبة يف جمال إثراء احلوار العام واملعرفة من خالل مشاريع 

 حبثية مبتكرة حول اإلسالم يف اململكة املتحدة وأوروبا والعامل.

والشرق أوسطية  بعد مركز الدراسات اإلسالميةم 2008عام مت تأسيس املركز يف 

، ويدعم املركز االهتمام باإلسالم ومنطقة م1960الذي أسسه الربوفيسور آرثر آربري يف 

 ج.دالشرق األوسط بني األجيال املتعاقبة من العلماء والطالب واجلمهور بشكل عام يف كمرب

ركز الدراسات اإلسالمية جذور قوية يف كل من األحباث والتواصل االجتماعي، ومل

لوليد بن طالل، مما جيعل املركز لألمري امن املؤسسة اخلريية املنحة املقدمة يف ذلك  تدعمه

ملتزما برتمجة أحباثه يف شكل مبادرات فعالة للتواصل االجتماعي توفر معلومات ذات 

جودة عالية لصانعي السياسات واجلمهور، كما جتعل كل منشورات املركز متاحة للتحميل 

 اجملاني. 

ىل ذلك طور مركز الدراسات اإلسالمية تواصال عامليا من خالل نشاطاته باإلضافة إ

ج، وتقوم هذه املبادرة بنشر نتائج أحباث املشاريع وتستكشف آفاقا دوشراكاته خاصة يف كمرب

جديدة حول الدراسات اإلسالمية من خالل سلسة من الفعاليات املشرتكة مع اجلامعات 

 من العلماء العامليني ذوي املكانة العالية. يضم خنبة والعاملية حول العامل. 

 يدير املركز حاليًا الدكتور ياسر سليمان.

Prof. Yasir Suleiman  املشرف 

ys310@cam.ac.uk الربيد اإللكرتوني 

http://www.cis.cam.ac.uk/about-us املوقع 

Faculty of Asian and Middle Eastern Studies 

University of Cambridge 

Sidgwick Avenue 

CB3 9DA, U K 

Tel: +44 (0) 1223 335103 / 760758 

Fax: +44 (0) 1223 335110 

Email: cis@cis.cam.ac.uk 

  العنوان
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 ، مصرمركز الوليد بن طالل للدراسات األمريكية باجلامعة األمريكية بالقاهرة

تتمثل رسالة املركز يف دعم التفاهم املشرتك بني منطقة الشرق األوسط ومشال 

متخصصة علمية عمل حبوث من خالل األمريكية أفريقيا وبني الواليات املتحدة 

القات السياسية والثقافية بينهما. يعمل املركز على تعزيز التعليمي األكادميي العتتناول 

احلوار فرص اجلامعة األمريكية بالقاهرة بشأن هذه العالقات. كما يقوم بتيسري لطالب 

حول القضايا اليت تهم مصر ومنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا والواليات 

 والعامل. األمريكية املتحدة 

ملركز بإيضاح تاريخ وثقافة الواليات املتحدة األمريكية وعالقتها مع يسهم ا

أفريقيا من خالل إبرازه إلسهامات العلماء دول منطقة الشرق األوسط ومشال 

املتخصصني العاملني يف املنطقة من خالل قيامهم بإجراء دراسات مفصلة عن طبيعة 

ة الدوافع الثقافية األمريكية واحملاور سياسة الواليات املتحدة األمريكية يف القاهرة معرف

التارخيية هلا مع الرتكيز على املواضيع ذات األهمية لتخصصاتهم الدراسية يف جماالت 

متعدد تشمل التاريخ واآلداب واحملاسبة والتسويق واالقتصاد واللغة اإلجنليزية 

 واإلعالم والعلوم اإلنسانية.

 ني.تدير املركز حاليًا الدكتورة ماجدة شاه

Prof. Magda Shahin  املشرف 

magdashahin@aucegypt.edu الربيد اإللكرتوني 

 http://wwwlb.aub.edu.lb/~webcasar/ املوقع 

P.O. Box 74  

New Cairo 11835,  

Egypt 

Tel: +20-2-2615-1000 

TEL: 20-2-2615-1393 

 Email: casar@aucegypt.edu 

  العنوان
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الوليد بن طالل للدراسات األمريكية والبحوث باجلامعة األمريكية األمري مركز 

  ت، لبنانببريو

األمريكية والبحوث باجلامعة الوليد بن طالل للدراسات األمري مت إنشاء مركز 

من مقدم مليون دوالر  5,2نتيجة لوقف قدره م 2003يف عام  األمريكية ببريوت

 املركز.  ه، ما أعطى دفعة قوية لتحديد كيفية إنشاء وتشغيلاألمري الوليد بن طالل

مت تشكيل جلنة من أعضاء هيئة التدريس بكلية م 2003ويف صيف عام 

، وقد ترأس اللجنة يف بداية األمر حييى باجلامعة األمريكية ببريوت اآلداب والعلوم

ترأس اللجنة م 2004سادوسكي أستاذ العلوم السياسية املشارك. ويف يناير 

ديفيد كويستنني أستاذ التاريخ  مارجوري هينجسن أستاذ الرتبية املساعد باالشرتاك مع

باتريك مكريفي كأول مدير ملركز مت تعيني الربوفيسور م 2004املساعد، ويف سبتمرب 

   .الوليد بن طالل للدراسات األمريكية والبحوث باجلامعة األمريكية ببريوتاألمري 

ويقوم املركز برعاية املؤمترات واحللقات الدراسية وزمالة األحباث حول قضايا 

جوهرية يف الدراسات األمريكية، كما يساعد املركز يف تنسيق املقررات الدراسية 

 ملتعلقة بالدراسات األمريكية يف اجلامعة األمريكية ببريوت.ا

 .الكسندر لوبانيدير املركز حاليًا الدكتور 

Prof. Alexander Lubin  املشرف 

al11@aub.edu.lb الربيد اإللكرتوني 

Web Address: http://wwwlb.aub.edu.lb/~webcasar/ املوقع 

333 3333333 3333 

P.O. Box 11-0236 

Riad El Solh Beirut 1107 2020 Lebanon 

Phone: 961-1-350000, ext. 4195  

FAX: 961-1-744461 

Email: casar@aub.e 

  العنوان
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مبعهد ماساتشوستس للتقنية ، بوسطن ، الواليات  عبداللطيف مجيلمركز 

 املتحدةاألمريكية

م بصفته مركز حبوث بقسم 2003مجيل يف عام  عبداللطيف أسس مركز

وقد قدم املنحة املالية لتأسيس املركز حممد  . االقتصاد مبعهد ماساتشوستس للتقنية

عبداللطيف مجيل بصفته أحد خرجيي ذلك املعهد وطلب أن  يطلق عليه أسم  والده  

.وقد قدم حممد عبداللطيف مجيل دعما ماليا على ثالث دفعات   مجيلعبداللطيف 

 ( ماليني دوالر.5)بلغ جمموعه  م2009م، 2005م، 2003يف أعوام 

إىل ختفيف حدة الفقر والتنمية يف الدول الفقرية بإجراء دراسات  يهدف املركز

 وحبوث يف هذا اجملال والتعاون مع الربامج العاملية املماثلة العاملة يف هذا احلقل.

 .ابهجيت بانرجييدير املركز حاليًا الدكتور 

Prof. Abhijit Banerjee املشرف 

banerjee@mit.edu الربيد اإللكرتوني 

http://www.povertyaction املوقع 

33 33333333 33333  

Building E60, Room 275 

Cambridge ,MA,02142 

United States 

Phone:  

(617) 253-8855 
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كرسي حممد سعيد الفارسي للسالم االسالمي ، اجلامعة األمريكية ،واشنطن 

 دي.سي. الواليات املتحدة األمريكية

 مببادرة منم 1996تأسس كرسي حممد سعيد الفارسي للسالم االسالمي عام 

قدمها ( مليون دوالر 2,6حممد سعيد الفارسي بتقدميه منحة قدرها ) الدكتور

مت إيداع هذه املنحة يف أوقاف اجلامعة .واشرتط  للجامعة األمريكية بواشنطن دي.سي.

أهدافه إضافة على صرف أن يصرف من ريعها على نشاطات الكرسي مبا حيقق 

 خمصصات من يتوىل اإلشراف عليه. 

الكرسي األول الذي يقام يف جامعة يعد الكرسي من ناحية تاريخ تأسيسه 

يتعاون الكرسي  .على التعريف باإلسالم بكونه دين السالم والتسامح يركزأمريكية 

حماضرات وندوات ويقوم بتنظيم باجلامعة ذاتها مع مركز دراسات السالم العاملي 

 تتناول املنظور االسالمي للقضايا الدولية املعاصرة.

 يشرف على الكرسي منذ تأسيسه وحتى اآلن الدكتور عبدالعزيز سعيد.

Prof. Abdul Aziz Said  املشرف 

asaid@american.edu الربيد اإللكرتوني 

http://www.american.edu/sis/islamicpeacechair/ املوقع 

3333 3333333333333 333333, 

NW, Washington, DC 20016 

Phone:   

333-333-3333 
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