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معرض زيارة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز لل
تماعية في تاريخ الملك المصاحب لندوة الجوانب اإلنسانية واالج

 عبدالعزيز

صاحب السمو امللكي األمري سلمان قام 
 بالتجول يفبن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع 

حيتوي على وثائق لذي املصاحب للندوة اعر  امل
 -رمحه اهلل  -عبد العزيز  لفرتة امللكتارخيية 

وتربز السمات اإلنسانية يف تعامالته مع املواطنني 
اليت حتث على العمل اخلريي وتعزز مبادئ 

التكافل االجتماعي للمجتمع السعودي يف ضوء 
تعاليم الشريعة اإلسالمية السمحة، وتأصيل 

 جانب عر  صور األخالقيات اإلسالمية، إىل
فوتوغرافية معربة وذات دالالت تارخيية عن 
اجلوانب االجتماعية يف حياة املواطن السعودي يف 

 .عهد امللك عبد العزيز
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ندوة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز ح اافتت
ن يدشتالجوانب اإلنسانية واالجتماعية في تاريخ المؤسس و

 دراسات التاريخيةكرسي سموه لل

 
 
 
 
 

 
 

 
مستتتو وزيتتتر التتتدفاع األمتتتري ستتتلمان بتتتن     أفتتتتت 

وراعي كرسي األمري سلمان عبدالعزيز آل سعود 
بتتن عبتتدالعزيز للدراستتات التارخييتتة وا  تتارية     

النتتتدوة يف رحتتتاة جامعتتتة امللتتتك  للجزيتتترة العربيتتتة
هتتتتت املوافتتتتق 2311ربيتتتتع األول لعتتتتام 21ستتتتعود يف 

 .هتت1121فرباير لعام 3
موافقة املقتام الستامي علتى قيتام     صدرت قد  و 

جامعتتتة امللتتتك ستتتعود سيلتتتة يف كرستتتي األمتتتري      
ستتتتتلمان بتتتتتن عبتتتتتدالعزيز للدراستتتتتات التارخييتتتتتة  
وا  تتارية للجزيتترة العربيتتة إقامتتة نتتدوة علميتتة      

اجلوانب اإلنسانية واالجتماعية يف "كربى بعنوان 
 قتتالوحتتول هتتذن النتتدوة   " تتتاريا امللتتك عبتتدالعزيز  

بتتداهلل بتتن ناصتتر الستتبيعي، املشتتر   ع/التتدكتور
علتتتى الكرستتتي إن عقتتتد هتتتذن النتتتدوة يتتتأتي متتتن  
منطلق أهمية دراسة وإبراز تلك اجلوانب من حياة 

خاصتة ملتا عتر  عتن      –رمحته اهلل –امللك املؤسس 
جاللتتتته متتتن فذصتتتية فتتتذة كتتتان  تتتا الكتتتيري      
والكتتتيري متتتن اجلوانتتتب اإلنستتتانية واالجتماعيتتتة    

ه جتتتان ق تتايا العتترة واملواقت  النبيلتتة ميتتل مواقفت  
واملسلمني، واجلوانب اإلنستانية التيت زيتز بهتا يف     
معارك التوحيد والبناء، وحمبة اخلري ونشتر العلتم   
واملعرفة والتستام  متع متن ناصتبه العتداء با تاذن       

ستا جعتل تلتك اجلوانتب     . مبدأ العفتو عنتد املقتدرة   

تستاهم يف حتويتل خصتومه     واالجتماعيةاإلنسانية 
 . صدقاء خملصنيإىل جلساء وأ

وملتتا  تتذن اجلوانتتتب اإلنستتانية واالجتماعيتتتة يف    
متن أهميتة    -رمحته اهلل –تاريا امللك عبتدالعزيز  

كتتربى بصتتفتها جتتزءا مهمتتا متتن تتتاريا اململكتتة     
وامتتتدادا ملتتا حتتتدا بتته صتتاحب  الستتعوديةالعربيتتة 

السمو امللكي األمري سلمان بن عبتدالعزيز راعتي   
يف  يف حماضتتتتترته -حفظتتتتته اهلل-الكرستتتتتي 

اجلوانتتب اإلنستتانية  "جامعتتة أم القتترى يف موضتتوع  
فقتتتد " واالجتماعيتتتة يف تتتتاريا امللتتتك عبتتتد العزيتتتز 

ارتتتتأى كرستتتتي األمتتتتري ستتتلمان بتتتتن عبتتتتدالعزيز   
للدراسات التارخييتة وا  تارية للجزيترة العربيتة     
يف جامعتتة امللتتك ستتعود عقتتد هتتذن النتتدوة العلميتتة    
املتذصصتتة حتتتا رعايتتة صتتاحب الستتمو امللكتتي   

ري سلمان بن عبدالعزيز إلي اح هذن اجلوانتب  األم
متن   –رمحته اهلل –املهمة من حياة امللك عبدالعزيز 

 .ل دراسات وحبوا تيري هذا املوضوعخال
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متتتن جانبتتته، قتتتال التتتدكتور 
عبتتد اهلل العيمتتان متتدير جامعتتة  
امللتتتك ستتتعود يف الكلمتتتة التتتيت 
ألقاهتتتا، إن امللحمتتتة البطوليتتتتة   
د التتيت خاضتتها جاللتتة امللتتك عبتت

 - يرمحتتته اهلل -العزيتتتز 
كانتتتتا حافلتتتتة سواقتتتت  إنستتتتانية واجتماعيتتتتة،   
. جتستتد حجتتم متتا يتحلتتى بتته متتن كتتريم الستتجايا   
والستتتجالء هتتذن الصتتورة تتشتتر  اجلامعتتة بزيتتارة 
األمري سلمان هذن إليها للحديث يف هذا اجلانب، 
وأنتتتتم ختتتري متتتن يتحتتتدا عنتتته بوصتتتفكم أمتتتري       
املتتتتتتتتؤرخني، لستتتتتتتتعة إحتتتتتتتتاطتكم بالتتتتتتتتتاريا،   

 -طالعكتتم علتتى مواقتت  متتن حيتتاة املؤستتس   وا
وفتتوذ ذلتتك كلتته إبتتانكم بتتأن     -يرمحتته اهلل 

التتتاريا هتتو ذاكتترة األمتتة، وأن الشتتعب التتذي ال     
تتتاريا لتته ال وجتتود لتته، وأن الوقتتو  علتتى جتتتارة    
األمم خري معتني علتى حتاح التدول، فاإلنستان هتو       
اإلنستتان يف املاضتتي وا اضتتر، ومعرفتتة تارخيتته     

ضرن ومستقبله، وال أدل على عون على صناعة حا
 .أهمية دراسة التاريا بوصفه مصدرًا للمعرفة

ووجتتتته العيمتتتتان جزيتتتتل فتتتتكرن ملقتتتتام ختتتتادم   
ا رمني الشريفني امللك عبد اهلل بتن عبتد العزيتز    

لكريم ما خيص به اجلامعتة   -حيفظه اهلل  -
من دعم ومساندة، كمتا فتكر األمتري نتاي  بتن      

قتان اجلامعتة منته متن     عبد العزيز ولي العهد، ملا تل
رعايتتتة وتشتتتجيع، كمتتتا تقتتتدم بالشتتتكر ل متتتري  
سلمان، ملواقفه املذلصة متع اجلامعتة، ومستاندته    
الدائمة  تا، كمتا فتكر األمتري ستطام بتن عبتد        
العزيتتتز أمتتتري منطقتتتة الريتتتا ، التتتذي وقتتت  متتتع   

 .اجلامعة وخصها بكريم عنايته
وقد عرب وكيل جامعة امللك 

لبحث سعود للدراسات العليا وا
العلمي الدكتور علي الغامتدي  
عتتتتتن بتتتتتالش ستتتتتعاته بتشتتتتتري    
صتتاحب الستتمو امللكتتي األمتتري  
ستتتتلمان بتتتتن عبتتتتدالعزيز وزيتتتتر  

التتتدفاع رئتتتتيس اللجنتتتة العليتتتتا ألوقتتتا  اجلامعتتتتة    
بتدفتتني كرستتي مستتون   تف تتل مستتون الكتتريم   و

 .ية وا  ارية للجزيرة العربيةللدراسات التارخي
متتن جهتتته، أوضتت  التتدكتور   

السبيعي املشتر  العتام   عبد اهلل 
علتتى كرستتي األمتتري ستتلمان بتتن  
عبد العزيز للدراستات التارخييتة   
وا  ارية للجزيرة العربيتة، أن  
النتتدوة تكتستتب أهميتتة كتتبرية   

كونهتتتتتا خصصتتتتتا لدراستتتتتة وإبتتتتتراز اجلوانتتتتتب  
 -اإلنسانية واالجتماعية من حياة امللك املؤستس  

واملواق  النبيلتة جتتان فتعبه وجتتان      -رمحه اهلل 
ايا املستتتلمني والعتتترة، إضتتتافة إىل اجلوانتتتب ق تتت

اإلنستتانية واالجتماعيتتة التتيت زيتتز بهتتا يف تأستتيس 
 .اململكة

حبيتتا أكيتتر متتن   31وأفصتت  عتتن تلقتتي النتتدوة  
نصفها مقدمة متن فةتة الشتباة، مؤكتدا اهتمتام      
وزيتتتتر التتتتدفاع بتتتتتاريا اجلزيتتتترة العربيتتتتة ودعمتتتته  

 .املستمر للكرسي
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 انية واالجتماعية في تاريخ الملك عبد العزيزافتتح ندوة الجوانب اإلنس

أنتم امتداد لعبد العزيز في : للشباباألمير سلمان بن عبدالعزيز 
 حب الوطن

خاطتتتب األمتتتري ستتتلمان بتتتن عبتتتد العزيتتتز وزيتتتر  
وراعتتتتتي كرستتتتتي األمتتتتتري ستتتتتلمان بتتتتتن   التتتتتدفاع

عبتتتتتدالعزيز للدراستتتتتات التارخييتتتتتة وا  تتتتتارية  
بتتأن علتتيهم  ، الشتتباة الستتعودي  للجزيتترة العربيتتة 

مسؤولية احملافظتة علتى وطتنهم ومبادئته، بالعمتل      
والصتترب والتمستتك سكتستتباته وتارخيتته، وعتتدم    
التأثر سا يتناوله البعض من التشتكيك وحماولتة   
التفرقتتتة بتتتني الستتتعوديني، خاصتتتة الشتتتباة عتتترب    

 .الوسائل املذتلفة
، متري ستلمان يف كلمتته التيت ألقاهتا     وأكد األ

اجلوانتتتتتب اإلنستتتتتانية ''سناستتتتبة افتتاحتتتتته نتتتتدوة   
واالجتماعيتتتتتتة يف تتتتتتتاريا  
 -امللتتتتتك عبتتتتتد العزيتتتتتز  

، وتدفتتني ''-رمحتته هلل 
كرسي األمري ستلمان بتن   
عبتتتتد العزيتتتتز للدراستتتتات  
التارخييتتتتتتتة وا  تتتتتتتارية 
للجزيتتتتتتتتتترة العربيتتتتتتتتتتة يف 
الريتتتتا ، أن رعيتتتتة عبتتتتد 
العزيز للشباة يف حياتته،  

رعية مبنية على اليقة والتشجيع والتعاون، بل رعية 
 .على فهم مبادئ الوطن ومصلحته مبنية

فتتتبابنا اليتتتوم هتتتم امتتتتداد ألجتتتدادهم    ''وقتتتال 
وآلبتتائهم ولعبتتد العزيتتز يف حتتبهم لتتدينهم وبالدهتتم  

 .''ووحدتهم وحرصهم على ُحسن املواطنة
واستعر  األمري سلمان بن عبد العزيز، متنه   
امللتتك عبتتد العزيتتز يف حياتتته اخلاصتتة والعمليتتة،      

فذصية املؤسِّتس يف   وسرد قصصًا توّض  جوانب
 .ا رص على الشباة وق اء أوقاتهم فيما ينفع

  :يف مايلي مزيد من التفاصيل

أكد األمري سلمان بن عبد العزيز وزير التدفاع  
رئتتيس سلتتس إدارة دارة امللتتك عبتتد العزيتتز رئتتيس 
اللجنة العليتا للتس أوقتا  جامعتة امللتك ستعود،       

، أبتتتتواة ملوكنتتتتا مفتوحتتتتة ستتتتابقا وحاليتتتتا   ''أن 
ونرحتتب كمستتؤولني بتتأي رأي، فتتقن كتتان حقتتا    

 .''أخذنان وإن كان على خطأ صوبنان
األمتتري ستتلمان التتيت   حماضتترةص وفيمتتا يلتتي نتت 

اجلوانتب اإلنستانية   ''، ختالل افتتاحته نتدوة    ألقاها
رمحتته ''واالجتماعيتتة يف تتتاريا امللتتك عبتتد العزيتتز   

 :، يف مقر جامعة امللك سعود يف الريا ''هلل
وات أع اء هيةة التدريس جبامعة امللك سعود اإلخوة واألخ"

أيها األبناء والبنات طالة 

وطالبات جامعة امللك سعود 

اإلخوة واألخوات ا  ور 

واملشاركني السالم عليكم 

ورمحة اهلل وبركاته إنها 

ملناسبة طيبة أن أكون بينكم 

يف هذن اجلامعة العريقة جامعة 

امللك سعود اليت عايشا 

من خالل مسؤولييت يف إمارة منطقة  تأسيسها وتطورها

الريا ، وأتذكر أولةك الرجال الذين أسهموا يف بناء 

اجلامعة وإدارتها يف عهد امللك سعود وامللك فيصل وامللك 

وخادم ا رمني الشريفني  –رمحهم اهلل  –خالد وامللك فهد 

وع دن األبن ولي عهدن  –حيفظه اهلل  –امللك عبداهلل 

 _وولي عهدن األمري ناي   –يرمحه اهلل  –األمري سلطان 

 .حيفظه اهلل

وتذكرني هذن اجلامعة بشبابنا الذين يعدون عماد هذا 

وهذن اجلامعة واجلامعات السعودية . الوطن ومستقبله
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األخرى يف كل منطقة من بالدنا حتت ن فبابنا اليوم 

وتقوم على تعليمهم وتطوير قدراتهم وتتي   م التفاعل 

 .مليمرة يف ستمعهم بقذن اهللواملشاركة ا

ويذكرنا هذا باألمس القريب عندما كنا نفتقر إىل 

الكفاءات الوطنية سن حيملون املؤهالت العلمية وال 

حدهم، واليوم وهلل ا مد واملنة يف مواقع املسةولية من 

الوزراء والق اة والقيادات اإلدارية والعسكريني ومدراء 

رجال العلم والفكر واليقافة اجلامعات وعمداء الكليات و

 .واإلقتصاد والطب وغرين

وأما فبابنا السعودي اليوم يف مجيع أحناء البالد مناذج يف 

تارخيهم الوطين تربز ما قام به أجدادهم وآباعهم من 

إخالص وأعمال وجهود أسهما يف توحيد البالد وبنائها مع 

 .رمحه اهلل–املؤسس الوالد امللك عبدالعزيز 

ة امللك عبدالعزيز دروس ومواق  تستحق التأمل ويف فبا

فلقد كان عبدالعزيز الشاة مرتبطا ارتباطا . واإلقتداء

وبارا بوالديه ، وثيقا بربه وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم

وحريصا على أسرته وعلى 

مواطنيه، وملتزما سبادئ 

الدولة اليت تأسسا يف الدرعية 

يف منتص  القرن الياني عشر 

على أساس الكتاة  ا جري

الكريم والسنة النبوية 

املطهرةت، وامتدت لتشمل ما 

حنن فيه اليوم وهلل ا مد يف 

اململكة العربية السعودية اليت 

ينص نظامها األساسي للحكم على أنها دولة عربية 

إسالمية ذات سيادة تامة دينها اإلسالم ودستورها كتاة 

وأنهما ، سلماهلل تعاىل وسنة رسوله صلى اهلل عليه و

وأن ا كم فيها ، ا اكمان على مجيع أنظمة الدولة

يقوم على أساس العدل والشورى واملساواة وفق الشريعة 

 .اإلسالمية

كان طموحه وهدفه منصبا على استعادة تأسيس البالد 

وتوحيدها ونشر األمن واالستقرار فيها على أساس أجدادن 

يتجاوز  وفارك وعمرن مل. منذ وقا مبكر يف حياته

اخلمسة عشر عاما بأمر من والدن يف مفاوضات مهمة 

 .وحامسة مع الذين كانوا حياصرون الريا 

ورغم أنه غادر الريا  مكرها مع أسرته يف بداية فبابه 

مل يغفل عن بالدن ومواطنيه وتاريا أسرته العريق، واعتمد 

على اهلل ثم على رجاله املذلصني للعودة ومجع فتات الوطن 

 .اطنني حتا راية العدل واالستقرارواملو

مسعا من بعض أصدقائي الكويتيني : قال حافظ وهبة 

الذين عاصروا عبدالعزيز ورافقون يف طفولته أنه كان 

وأنه كان يتزعمهم يف األلعاة ، يفوقهم نشاطا وذكاء

وأنه كان بيل إىل مساع تاريا . املألوفة ملن كان يف سنه

 .نيأجدادن من بعض الشيوخ املسن

وروى حممد بن بليهد أنه عندما كان فتيان ا ي يتهيةون 

من أنا معه ؟ : لتقسيم أنفسهم للعب كان كلهم ينادون 

من معي ؟ ويف هذا داللة : بينما عبدالعزيز كان يقول 

 .واضحة على الفطرة القيادية لديه يف فبابه

وعندما قرر الشاة عبدالعزيز 

استعادة ا كم يف بالدن مل 

كرين ينزع إىل الازفة يكن تف

بل فكر ، أو عدم التذطيط

كيريا وخطط وأدرك أهمية 

ا كمة والصرب يف ا اذ قرار 

سشاركة ، مهم ميل هذا

املذلصني من أبناء وطنه معه 

 .والتشاور معهم

ورغم ذلك حاول للمرة ، فلقد حاول للمرة األوىل ومل ينج 

س اململكة اليانية وح  يف دخول الريا  والبدء يف تأسي

وهدفه األساس تأسيس دولة قائمة على ، العربية السعودية

العقيدة اإلسالمية كما كانا عليه الدولة السعودية 

والدولة اإلسالمية األوىل وهذا ما نعيش فيه اليوم وهلل 

 .ا مد

فكرنا مع : تأملوا عباراته وهو يص  تلك األحداا بقوله 

ول الريا  فلرسا ربعنا فيما نعمل فاتفق الرأي على دخ
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تأخذها دون مواجهات ( املصمك)حصلا لنا فرصة يف قلعة 

 . ت ر باآلخرين

هذا هو منه  الشاة عبدالعزيز املمتلئ باإلبان وا رص 

وقصته السرتداد الريا  هي قصة . على اآلخرين والصرب

وأجهد نفسه ومن معه من ، الشاة الذي حتمل مسةوليته

 ا د  األمسى وهو تأسيس الرجال املذلصني للوصول إىل

هذن الدولة املباركة القائمة على كتاة اهلل وسنة نبيه 

ومن منهجه املعرو  العفو عن . صلى اهلل عليه وسلم

اآلخرين حتى مع أفد خصومه الذين أصبحوا بسبب ذلك 

من أخلص رجاالته بسبب إنسانيته وهدفه السامي الذي 

املبادئ  يتجاوز حدودن الشذصية ليشمل الدولة ذات

 .اإلسالمية ومصلحة التمع

عرفا أنا وإخواني وحنن فباة أن والدنا املؤسس امللك 

عبدالعزيز كان حيرص على الشباة وق اء أوقاتهم فيما 

وأداء الصلوات يف أوقاتها حيث كان حيبس الواحد ، ينفع

منا الذي يتأخر عن الصالة معه يف املسجد أو عن الدراسة 

تربينا على يد عبدالعزيز . قصر املربع يف غرفة صغرية داخل

والعمل ، وحسن التعامل، وحنن فباة على االلتزام بالدين

 .جبد والصرب واإلخالص

وللملك عبدالعزيز مواق  كيرية فجع فيها الشباة من 

فقد أفار خري . أبناء وطنه وحيهم على العمل وعدم الكسل

 الدين الزركلي إىل أن أحد الشباة تقدم إىل امللك

عبدالعزيز طالبا أن يعطيه بعض النقود مع بقية الفقراء 

واملساكني والحظ امللك أنه فاة قوي ونشط فسأله امللك 

 فيك مر  ؟: 

أنا فديد وفاة، اذهب : فقال له، ال : فقال له الشاة 

 .إىل األمري منصور وادخل يف اجليش

أراد عبدالعزيز  ذا الشاة أن يتحمل مسةوليته وليس عدم 

فعبدالعزيز عر  بقحسانه للجميع من احملتاجني ، دتهمساع

 .من أبناء وطنه دون استيناء

وخاطب امللك عبدالعزيز الشباة يف وقته وهو يلتقي بهم 

 . واالبتعاد عن األفكار الداخلية. وحييهم على العمل املذلص

ويف أحد لقاءاته مع خرجيي املعهد السعودي يف مكة 

ز على أهمية الشباة املكرمة ركز امللك عبدالعزي

وقال كما ورد . ونصحهم كيريا خلشيته عليهم، وعملهم

 :يف صحيفة أم القرى 

أيها األبناء إنكم مثرة من غرسنا الذي غرسنان باملعهد، "

فاعرفوا قدر ما تلقيتم فيه من العلم واعلموا أن العلم بال 

وأن العلم كما يكون عونا ، عمل كشجرة بال مثرة

 ."ا عليهلصاحبه يكون عون

وحرص امللك عبدالعزيز على تذكري الشباة بأساس هذن 

 :البالد حيث قال كما ورد يف صحيفة أم القرى

لقد ملكا هذن البالد اليت هي حتا سلطيت باهلل ثم "

بالشيمة العربية وكل فرد من فعيب هو جندي وفرطي، 

وأنا أسري وإياهم كفرد واحد ال أف ل نفسي عليهم وال 

م غري ما هو صاحل  م حسبما جاء يف أتبع يف حكمه

 ."كتاة اهلل وسنة رسوله

رعية مبنية على ، هذن رعية عبدالعزيز للشباة يف حياته

بال رعية مبنية على فهم مبادئ  والتعاوناليقة والتشجيع 

وفبابنا اليوم هم امتداد ألجدادهم . الوطن ومصلحته

دتهم وآلبائهم ولعبدالعزيز يف حبهم لدينهم وبالدهم ووح

 .وحرصهم على حسن املواطنة

فأنتم أيها الشباة ميل أجدادكم وآبائكم الذين نفذر بهم 

، والذين بنوا وأسسوا وفاركوا يف تعزيز هذا الوطن

عليكم مسةولية احملافظة على وطنكم ومبادئه بالعمل 

وعدم التأثر سا ، والصرب والتمسك سكتسباته وتارخيه

اولة التفرقة بني أبناء هذا يتناوله البعض من التشكيك وحم

 . الوطن وخاصة فبابه عرب الوسائل املذتلفة

حنن نفذر بكم أيها الشباة بنني وبنات كما نفذر 

بأجدادكم وآبائكم الذين أنتم امتداد  م وعمق  ذا 

الوطن وتاريا وطنكم وحاضركم اليوم وهو جزء ال يتجزأ 

 .من مستقبلكم

وة املهمة والقائمني افكر اجلامعة على تنظيم هذن الند

على الكرسي واملشاركني من الباحيني والباحيات وأرجو 

 ."للجميع التوفيق، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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كما دفن وزير التدفاع أثنتاء ا فتل كرستي      
األمري سلمان بن عبد العزيتز للدراستات التارخييتة    
وا  تتارية للجزيتترة العربيتتة التتيت تنظمهتتا جامعتتة 

ثالثتتة وأستتتمرت ستتعود يف مقرهتتا بالريتتا  امللتتك 
كمتتا فتتاهد وزيتتر التتدفاع وا  تتور فيلمتتا   . أيتتام

حيكتتي دعتتم  ''ستتلمان واجلامعتتة''وثائقيتتا بعنتتوان 
األمتتتري ستتتلمان بتتتن عبتتتد العزيتتتز للعلتتتم واملعرفتتتة،  
ورعايتتتتته للجامعتتتتة واهتمامتتتته وإستتتتهاماته فيهتتتتا، 

 .وحرصه ومتابعته لتطورها

 اسات التاريخية والحضاريةلكرسي سموه للدرصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز لحظة تدشين 

 رحمه هللا  –صورة مع الملك عبدالعزيز هدية لصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز تسليم لحظة 
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 إلنسانية واالجتماعية في تاريخ الملك عبد العزيزافتتح ندوة الجوانب ا

جاااةزة ساامو األمياار ساالمان باان عباادالعزيز ل ااعب الدراسااات العليااا 

 بالجامعات السعودية وغيرها من الجامعات العالميةالسعوديين 
وجه صاحب الستمو امللكتي األمتري ستلمان     
بتتن عبتتتدالعزيز آل ستتعود وزيتتتر التتدفاع وراعتتتي    

ن عبدالعزيز للدراسات كرسي األمري سلمان ب
التارخييتتتتتة وا  تتتتتارية للجزيتتتتترة 
العربيتتتتة بتقتتتتديم جتتتتائزة لطتتتتالة   
الدراستتتتتتات العليتتتتتتا يف التتتتتتالت  
التارخييتتتة للطتتتالة الستتتعوديني يف 

متتن اجلامعتتات الستتعودية وغريهتتا   
التتتتيت تف تتتتل اجلامعتتتتات العامليتتتتة 

أثنتاء زيارتته للجامعتة     امسون بتبنيه
وتدفتتتينه كرستتتي مستتتون وإلقتتتاء   

 افتتتاح نتدوة اجلوانتب    حماضرة يف
اإلنستتتانية واالجتماعيتتتة يف تتتتاريا   

 .امللك عبدالعزيز
والغتتتتتر  متتتتتن اجلتتتتتائزة هتتتتتو 
التشتتتتجيع والتقتتتتدير ل ستتتتهامات   
البتتارزة والرائتتدة يف ستتال البحتتث 
التتتتتتتتارخيي، التتتتتتتيت ينجزهتتتتتتتا أو   
حيققهتتتتتتا الشتتتتتتباة متتتتتتن طتتتتتتالة  

الدراستتتتتات العليتتتتتا الستتتتتعوديني يف اجلامعتتتتتات 
خرى ضمن أطتروحتهم  السعودية واجلامعات األ

أو أحبتتتائهم ( املاجستتتتري والتتتدكتوران )العلميتتتة 
العلميتتة املتميتتزة، ضتتمن برنامتتد داعتتم ا تتاد     

إىل دعتتتتم طتتتتالة الدراستتتتات العليتتتتا يف إحتتتتاز  
 .حبوثهم العلمية املتميزة

وتعد اجلائزة تقديرية وزتن  بقستم صتاحب    
الستتمو امللكتتي األمتتري ستتلمان بتتن 
ي عبتتتدالعزيز وزيتتتر التتتدفاع وراعتتت  

كرستتتتتتي األمتتتتتتري ستتتتتتلمان بتتتتتتن   
عبتتتدالعزيز للدراستتتات التارخييتتتة  
وا  تتتتتتارية للجزيتتتتتترة العربيتتتتتتة  
وتتتتتتوزع اجلتتتتائزة علتتتتى حمتتتتورين   

رستتتتتتتتائل التتتتتتتتدكتوران : أو متتتتتتتتا
: وثانيهمتتتتا، واملاجستتتتتري املتميتتتتزة

البحتتتوا العلميتتتة ضتتتمن برنتتتام     
داعتتتم احملفتتتز لطتتتالة الدراستتتات 
العليتا، وتكتتون ستاالت اجلتتائزة   

ر الشتامل لتتتاريا  والتدعم يف اإلطتا  
 .اجلزيرة العربية وح ارتها

زن  اجلائزة والتدعم ستنويًا،   
وتقدم من راعتي اجلتائزة يف حفتل    
عام يقام بهذن املناسبة خصوصًا، 
وتتكون اجلتائزة والتدعم متن مبلتش متالي قتدرن       

ريتتتتتال وميتتتتداليات وفتتتتهادات تقديريتتتتة   مليتتتتون
تصمم للجائزة خصوصًا وحتمل فعارها وتوقتع  

 .من راعيها
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 افتتح ندوة الجوانب اإلنسانية واالجتماعية في تاريخ الملك عبد العزيز

بناادوة الجوانااب اإلنسااانية واالجتماعيااة فااي  جلسااات علميااةاقامااة 

 .تاريخ الملك عبدالعزيز
أفاد التدكتور عبتداهلل الستبيعي املشتر        

على الكرسي باإلقبال الكبري من قبل املتؤرخني  
 بالتاريا الوطين حيث بلش عتدد  والباحيني املهتمني

البحتتوا التتيت ق تلقيهتتا حتتتى تارخيتته أكيتتر متتن     
 : أربعني حبيًا توزعا على حماور الندوة التالية

فذصتتتية امللتتتك عبتتتدالعزيز متتتن   : احملتتتور األول
 .منظور إنساني واجتماعي

مواق  امللك عبدالعزيز اإلنسانية : احملور الياني
 .جتان العرة واملسلمني

اجلوانتتتتب اإلنستتتتانية للملتتتتك   : ليالتتتتثاحملتتتتور ا
 .عبدالعزيز يف املعارك واملواجهات

تعامتتتتل امللتتتتك عبتتتتدالعزيز متتتتع : احملتتتتور الرابتتتتع
 .اخلصوم

األعمتتتتتال اخلرييتتتتتة للملتتتتتك : احملتتتتتور اخلتتتتتامس
 . عبدالعزيز

جوانتتتتب العطتتتتاء ومستتتتاعدة : احملتتتتور الستتتتادس
 .الناس لدى امللك عبدالعزيز

ن من امللفا وأضا  الدكتور عبد اهلل السبيعي أ
للنظتتتتر كيتتتترة املتقتتتتدمني ببحتتتتوثهم متتتتن طتتتتالة  
وطالبتتات الدراستتات العليتتا باجلامعتتات الستتعودية    
سا يدل على اهتمامهم واعتزازهم بالتدور اليتد   

 –رمحه اهلل–يف ذاكرة الوطن عن امللك املؤسس 
وستتا جتتتدر اإلفتتارة غليتته أن آختتر موعتتد لتلقتتي      

 .هت2311البحوا هو نهاية فهر حمرم 
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 ، Eugene L. Roganروغان . يوجين ل/زيارة األستاذ الدكتور
 مدير مركز دراسات الشرق األوسط، كلية سانت أنتوني، جامعة أكسفورد

 (هـ1433جماد األولى 25-22)
 

ضمن باكورة نشاطات كرسي األمري ستلمان  
زيتتتز للدراستتتات التارخييتتتة   بتتتن عبتتتد الع 

وا  تتارية بتتاجلزيرة العربيتتة يف دورتتته   
اجلديتتتتتتدة، ستتتتتتو  يقتتتتتتوم الكرستتتتتتي 

. يتوجني ل /باست افة األستتاذ التدكتور  
متدير  ، Eugene L. Roganروغتان  

مركتتتتتز دراستتتتتات الشتتتتترذ األوستتتتتط 
جبامعتتتتتتتتتتة أكستتتتتتتتتتفورد،وهو متتتتتتتتتتن 
املتذصصتتتتتتتني يف التتتتتتتتاريا العربتتتتتتتي   
وق تتتتايا الشتتتترذ األوستتتتط، ويشتتتتغل    

متتتًا يف جامعتتتة أكستتتفورد العريقتتتة   مركتتتزه مه
بربيطانيا ومستشارًا لعديد من اجلهات العلميتة  

والرمسية، من االستاذة البتارزين يف اجلامعتات   
، والتتتتتذي امليتتتتتًااألجنبيتتتتتة املرموقتتتتتة ع

-13يستتحل ضتتيفًا يف الفتترتة متتا بتتني 
هتتتتتت،  2311مجتتتتتادى األوىل لعتتتتتام    12

كتابتتتتة " وستتتيلقي حماضتتتترة بعنتتتتوان  
املوضتتتوعات : تتتتاريا العتتترة ا تتتديث 

وااللتقتتتاء بأع تتتاء هيةتتتة " والتحتتتديات
يف التتتدريس وطتتالة الدراستتات العليتتا 

هتتتت، 12/2/2311يتتتوم اليالثتتتاء املوافتتتق   
وجلسة حوار خاصة مع خنبة من خمتتارة  

 .من املدعوين يلتقون فيها مع األستاذ الزائر 

 

  ,Dr. Bernard Haykelبرنارد هيكل/زيارة األستاذ دكتور
 شرق األوسط بجامعة بريستون مدير معهد ال

 
سو  يقوم كرسي األمتري ستلمان بتن    
عبتتتتتتد العزيتتتتتتز للدراستتتتتتات التارخييتتتتتتة   
وا  تتارية للجزيتترة العربيتتة باست تتافة   

 .Drبرنتارد هيكتل   /دكتورالت األستاذ 
Bernard Haykel   مدير معهد الشترذ

األوستتتتتط جبامعتتتتتة بريستتتتتتون يف تتتتتتاريا     
هتتت، وستتيلقي األستتتاذ الزائتتر   21/6/2311

حماضرة عامة وجلستة حتوار متع خنبتة متن      
 .املدعوين
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يهد  الكرسي لتفعيل برنام  عمل حيقق من 

  :خالله أهدافه ومن ضمنها

عقد حماضرات وندوات وورش عمل ذات صتلة  

سجتتتتتال ونشتتتتتر املتميتتتتتز متتتتتن حبوثهتتتتتا لصتتتتتاحل    

 .الكرسي
إجيتتاد حتتوافر تشتتجيعية لتتدفع حركتتة البحتتث   

صتتص متتن ختتالل استتتحداا جتتائزة     العلمتتي املتذ

حبييتتة باستتم راعتتي الكرستتي لتحفيتتز البتتاحيني      

املتميتتزين خاصتتة متتن طتتالة الدراستتات العليتتا يف   

داخل اململكة وخارجها تشجيعا  م علتى البحتث   

 .التارخيي املتميز يف سال  صص الكرسي
دعتتوة أستتتاذة زائتترين متتن املتميتتزين يف ستتال      

ارجهتا   صص الكرستي متن داختل اململكتة وخ    

إللقتتتاء حماضتتترات أو إعتتتداد دراستتتات يف ستتتال   

 . صصه
تعريب األعمال املتميزة يف  صصه واملساهمة 

 .يف إثراء الدراسات التارخيية ذات الصلة
زويتتتتل االستشتتتتارات والدراستتتتات الواقعتتتتة يف   

ستتتال  صصتتته جلميتتتع القطاعتتتات ا كوميتتتة 

 .واألهلية مقابل زويل مالي لصاحل الكرسي

عقتتدة فتتراكة عمليتتة متتع الكراستتي   املبتتادرة ب

واملراكتتز واألقستتام املتذصصتتة داختتل اململكتتة     

 .وخارجها
دعتتتتتم طتتتتتالة الدراستتتتتات العليتتتتتا يف التتتتتداخل 

واخلتتارج املتذصصتتني يف تتتاريا اململكتتة العربيتتة   

الستتتعودية واجلزيتتترة العربيتتتة ستتتا حيتاجونتتته متتتن  

معلومتتات تتتدعم أحبتتاثهم ودراستتاتهم ستتا يتتتوفر      

 .سال  صصه لدى الكرسي ويقع يف
إصدار هذن النشرة الدورية التيت تتربز إحتازات    

الكرسي ونشتاطاته وخططته تتوزع علتى املهتتمني      

 .واملتابعني ألنشطته
تفعيتتتتتتل موقتتتتتتع الكرستتتتتتي علتتتتتتى الشتتتتتتبكة 

العنكبوتيتتتة وجعلتتتها تواصتتتل حلقتتتة تواصتتتل متتتع    

املهتتتمني سجتتال الكرستتي زتتدهم باجلديتتد متتن    

 .أخبارن وجتيب على استفساراتهم
متتتع ( SMS)ل خدمتتتة التواصتتتل عتتترب التتتت   تفعيتتت

املشتتتتتاركني واملهتتتتتتمني بنشتتتتتاطات الكرستتتتتي    

 .ومناسباته
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كرسي األمري سلمان بن عبد العزيز للدراسات التارخيية  ااضاةاري  لليزيةرل العربية  يدةدر  لةي   

 :خاصا  بالكرسي
 

للدراستات  األمري ستلمان بتن عبتدالعزيز     صتتتدر التتتدليل األول  عتتتن كرستتتي   

ويشتتتتتتمل التتتتتتدليل كتتتتتتل متتتتتتا يتعلتتتتتتق     التارخيية وا  تارية للجزيترة العربيتة    

ومؤلفتتات متتن كتتتب ومراجتتع مرتمجتتة     بالكرستتتي متتتن احتتتازات ونشتتتاطات    

 من عدة لغات أجنبية 

 
 

كرسي األمري سلمان بن عبد العزيز للدراسةات التارخيية  ااضاةاري  لليزيةرل العربية  يدةدر كتابةا  
 :ئق الربتغالي  عن اخلليج العربي االبحر األمحرمرجعيا  يرتجم للوثا

صتتدر عتتن كرستتي األمتتري ستتلمان بتتن    

عبتتتتتتتتتتدالعزيز للدراستتتتتتتتتتات التارخييتتتتتتتتتتة 

وا  تتتتتارية للجزيتتتتترة العربيتتتتتة كتتتتتتاة  

اخللي  العربي والبحر األمحر متن  "بعنوان 

(" 2261–م2211)ختتتتالل وثتتتتائق برتغاليتتتتة 

وذلتتك . ترمجتتة التتدكتور أمحتتد بتتو فتترة 

وبهتتتذن . دارات الكرستتتيمتتتن ضتتتمن سلستتتلة إصتتت

املناستتتتبة صتتتترح التتتتدكتور عبتتتتداهلل بتتتتن ناصتتتتر   

الستتتتبيعي املشتتتتر  علتتتتى الكرستتتتي بتتتتأن هتتتتذا    

اإلصدار الذي يعتد بتاكورة إصتدارات الكرستي     

وثيقتتة برتغاليتتة ترتجتتم للمتترة ( 211)البحييتتة ي تتم 

م إىل 2211األوىل تشتتمل الفتترتة املمتتتدة متتن عتتام     

م أي ابتتتتتداء تنفيتتتتذ املذطتتتتط  2261عتتتتام 

تغالي الذي جعل هدفه اخللتي  العربتي   الرب

والبحتتتتر األمحتتتتر إىل أن اعرتتتتتته مظتتتتاهر  

 .اإلخفاذ عسكريًا وجتاريًا

وأضا  الدكتور عبتداهلل الستبيعي أن   

هتتتتذن الوثتتتتائق تستتتتهم يف كتابتتتتة التتتتتاريا 

احمللتتتي والبحتتتر األمحتتتر وتتتتذكر بنتتتوع االهتمتتتام  

الذي خص الربتغاليون بته تلتك املنطتق، والوستائل     

ا لتنفيتتتذ خمططتتتاتهم، وكتتتذلك   التتتيت ستتتذروه 

تستتهم بتستتليط ال تتوء علتتى معانتتاة املنطقتتة ختتالل 

 .تلك الفرتة
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وأكتتتد التتتدكتور الستتتبيعي أن هتتتذا الكتتتتاة 

سيستتتد مكانتتتة يف مكتبتتتة املصتتتادر التارخييتتتة     

وستتيكون عونتتا لطتتالة الدراستتات العليتتا خاصتتة  

إذ . والباحيني املهتمني بتاريا املنطقة بوجه العمتوم 

تزختتتر باملعلومتتتات املفيتتتدة عتتتن    أن هتتتذن الوثتتتائق  

السياستتتية : التتتتاريا احمللتتتي متتتن خمتلتتت  جوانبتتته 

والتجاريتتتتتة، وتوزيتتتتتع الستتتتتكان، وعتتتتتدد املتتتتتدن  

وأنشتتتطتها ، واألهتتتدا  التتتيت كتتتان الربتغتتتاليون  

 .يتوخونها من خالل احتال ا وحتصينها

 
 :الكرسيرسال  

اصدر الكرسي العدد األول من رسالة 

خبتتتتار الكرستتتتي التتتتذي حيتتتتتوي علتتتتى ا   

الكرستتي ونشتتاطاته ومحتتل للبتتاحيني يف   

ستتتتال اختصاصتتتته كتتتتيريًا متتتتن عنتتتتاوين 

الكتتتب والبحتتوا التتيت يتأمتتل الكرستتي   

أن جيتتد فيهتتا البتتاحيون متتا حيقتتق متترادهم 

 .ويدعم حبوثهم ودراساتهم

 
 :"سلمان ااجلامع "فيلم 

كرستتتي األمتتتري ستتتلمان بتتتن عبتتتدالعزيز   انتتتت  

للدراستتتتتتات التارخييتتتتتتة وا  تتتتتتارية  

يتترة العربيتتة فيلمتتًا وثائقيتتًا بعنتتوان للجز

ق عرضتتته اثنتتتاء   " ستتتلمان واجلامعتتتة  "

افتتتتاح نتتدوة اجلوانتتب اإلنستتانية واالجتماعيتتة يف     

تاريا امللك عبتدالعزيز وقتد القتى الفتيلم     

 .املشاهدين له استحسان

 
 :ترمج  كتاب حبوث يف تاريخ مك  ااملدين  يف العدر االس مي الوسيط

ستتي األمتتري ستتلمان بتتن صتتدر كر" قيتتد النشتتر"

عبتتتتتدالعزيز للدراستتتتتات التارخييتتتتتة وا  تتتتتارية  

حبتوا يف  "للجزيرة العربية ترمجة لكتاة بعنوان 

تتتتتتاريا مكتتتتتة واملدينتتتتتة يف العصتتتتتر اإلستتتتتالمي   

 .تألي  الدكتور رتشارد مورتيل" الوسيط
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      11112 

 حمارة ، عبدا فيظ

 عبدا فيظ /  اء من جزيرة العرةاآلب

 املؤسسة العربية للدراسات : بريوت  -. 1ط -.حمارة  

 ..م 1122، [ هت  2311] و النشر ، 

 ..سم 11ص ؛  126

 2712221162212ردمك 

  -القبائل العربية . 1إسرائيل   -القبائل . 2

 .تاريا  -اليهودية . 1اجلزيرة العربية  

      11111 

 ، عبداهلل ماهر بن مبرييكالغامني 

  2126فيوخ و أمراء رابش منذ عام :آل مبرييك 

 تألي  عبداهلل ماهر بن مبرييك /  حتى االن

 الغامني ، . م . ع  [ : جدة  ]  -. 2ط -.الغامني

 ..م 1122هت،  2311

 .سم 13صور ؛ ، مييليات :  ص  121

 2716111162112ردمك 

  -( السعودية ) ابش ر. 1(  اسرة ) آل مبرييك . 2

 .تاريا 

      11111 

 هت  2172البسام ، حياة حممد محد ، 

 فت  :احداا هامة يف تاريا اخللي  العربي 

 الريا  و موق  القوى الكربى منه ، زي  ا قوذ 

 حياة حممد /  التارخيية العراقية يف الكويا

 هت 2322البسام ، . م. ح: الريا   -. 2ط -.البسام 

 (.مطابع دار الشبل)م 2223، 

 .سم 13خرائط؛ : ص 217

 2261661132ردمك 

 العصر ا ديث   -تاريا  -دول اخللي  العربي . 2

 . 3فت  الريا   . 1السعودية   -ادبيات املرأة . 1

 العالقات اخلارجية  -العراذ . 2تاريا   -الريا  

 .الكويا  -

 

      11113 

 .هت  2312  2111اجلاسر ، محد بن حممد ، 

 محد اجلاسر /  أمساء أحياء الريا  القدبة

  21  22، ع 11س .سلة فهرية جامعة : العرة  -.

 (  2212فباط / ، كانون الياني  2312اجلماديان ) 

 .113  111ص  .

  -الريا  . 1السعودية   -االمساء اجلغرافية . 2

 .تاريا  -الريا  . 1جغرافيا  

      11112 

 هت  2122عبداهلل بن حممد ،  الشايع ،

 اطلس الشواهد االثرية على مسارات طرذ 

 /  القوافل القدبة يف فبه اجلزيرة العربية

 دارة امللك : الريا  -. عبداهلل بن حممد الشايع

 [.م  1112] هت ،  2312عبدالعزيز، ايداع 

 .سمU+00D7>30>11صور؛ : ص 113

 2716111111227ردمك 

 اجلزيرة . 1اجلزيرة العربية   -فل طرذ القوا. 2

 .آثار  -العربية 

      11116 

 اجلهين ، موسى بن نويفع

 جغرافيتها تارخيها آثارها تراثها :أمل  

  -. 2ط -.تألي  موسى بن نويفع اجلهين/  الشعيب

 هت ،  2312النادي االدبي سنطقة تبوك ، : تبوك 

 ..م  1121

 ..سم  11ص ؛   212

 2712261121331ردمك 

 ) امل  . 1جغرافيا  (    السعودية ) امل  . 2

  -( السعودية ) امل  . 1تاريا  (    السعودية 

 .آثار 
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      11117 

 هت  2127الزيد ، ابراهيم حممد ، 

 االمري عبدالعزيز بن ابراهيم آل ابراهيم 

 ابراهيم /  حياته و مناذج من رسائلة اخلطية:

  -...سلة متذصصة : الكتب  عامل -.حممد الزيد 

 / ، مايو  2323ذوا جة / ذوالقعدة )  1، ع 22م 

 .112 - 112ص  -( . 2223يونيو 

 ت  -آل ابراهيم ، عبدالعزيز بن ابراهيم ، . 2

  -السعودية . 1امراء   -السعودية . 1هت   2162

  -تاريا  -السعودية . 3فيصل بن تركي   -تاريا 

 تاريا   -( السعودية ) عسري . 2امللك عبدالعزيز  

 املدينة . 7تاريا   -( السعودية ) الطائ  . 6

 .تاريا  -املنورة 

      11111 

 هت  2121اخلطيب ، عبدالكريم حممود حامد ، 

 امري ينبع محد بن عبدالعزيز :امري و تاريا 

 عبدالكريم بن  /  /هت  2177 - 2121العيسى 

توزيع : الريا  -. 1ط -.بهت           حممود اخلطي2311 

 مؤسسة 

 .م 1122هت،  2311اجلريسي للتوزيع و االعالن، 

 .سم 13صور ، مييليات ؛ : ص  212

 2716111112271ردمك 

  2177  2172 -العيسى ، محد بن عبدالعزيز ، . 2

 .تاريا  -( السعودية ) ينبع . 1هت  

      11112 

 هت  2113، الكليب ، فهد بن عبدالعزيز بن امحد 

 االئمة من آل سعود و النه  اإلسالمي 

  -. 1ط -.فهد بن عبدالعزيز الكليب/  الفريد

 دار الراية الشرقية للنشر و التوزيع ،  : الريا  

 .م1122هت،  2311

 .سم 13صور ؛ : ص  112

 2716111127162ردمك 

 . 1امللوك و ا كام   -السعودية . 1آل سعود  . 2

 .تاريا  -السعودية . 3نظام ا كم   -السعودية 

 

 

      11121 

 هت  2123العفنان ، سعد بن خل  بن سعد ، 

 تألي  /  البطلة الشهيدة غالية البقمية

 الغفنان . س : حائل  -. 2ط -.سعد بن خل  العفنان

 ..م1121هت ،  2312، 

 ..سم 13ص ؛  77

 2716111132161ردمك 

 . 1ة   361 -الرمحن ، البقمي ، غالية بنا عبد. 2

 الدولة االوىل   -تاريا  -السعودية . 1األمريات  

 .تاريا  -( السعودية ) تربة . 3

      11122 

 الفيصل ، حممد بن عبدالعزيز عبداهلل

 تعداد السكان و :عام  211بلدان حد قبل 

 املنازل و النذيل و بعض ا يونات و عمق 

  -. يز الفيصلاعداد حممد بن عبدالعز/  اآلبار

 .م 1113هت،   2312الفيصل، . ع . م : الريا 

 .سم 11ص ؛  221

 التنظيمات العسكرية لبلدان حد يف عهد : يليه 

 امللك عبدالعزيز

 2261361112ردمك 

  -اجليش  -السعودية . 1معاجم البلدان   -حد . 2

 التنظيمات العسكرية لبلدان : عنوان. أ.   تاريا 

 امللك عبدالعزيزحد يف عهد 

      11121 

 بن عساكر ، رافد بن حممد

 بلدن منفوحة فى عهد الدولة السعودية االوىل 

 دراسة تارخيية ( :هت  2112هت ت  2227) واليانية 

 رافد بن حممد بن عساكر ؛ [ اعداد / ]  ح ارية

 جامعة : الريا  -. عبداللطي  بن حممد ا ميد 

 مية ، كلية العلوم االمام حممد بن سعود االسال

 هت،  2311االجتماعية ، قسم التاريا و ا  ارة ، 

 .م 1112

 .سم 11مييليات ، صور ؛ : ورقة  322

 جامعة االمام حممد بن سعود  ( ماجستري) رسالة 

 هت 2311االسالمية ، 

 . 1بلدية منفوحة   -. امانة مدينة الريا  . 2

 .طيط   -الريا  . 1 طيط املدن   -السعودية 
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      11121 

 .هت  2112 ابن غنام ، حسني بن ابي بكر ، ؟ 

 تاريا ابن غنام ، املسمى ، الغزوات البيانية 

 حسني بن ابي بكر بن /  و الفتوحات الربانية

  -. 2ط -.غنام ؛ اعتنى به سليمان صاحل اخلرافي

 ..م 1121هت ،  2312دار اليلوثية ، : الريا  

 ..سم 13م  ؛ 

 : سبق صدورن بعنوان  1م  : املوجود باملكتبة 

 تاريا حد ، املسمى روضة االفكار ملرتاد حال 

 االمام و تعداد غزوات ذوي االسالم

 . أ.   تاريا  -السعودية . 1تاريا   -حد . 2

 روضة االفكار : عنوان. تاريا حد   ة: عنوان

 ملرتاد حال االمام و تعداد غزوات ذوي االسالم

      11123 

 .هت 2311  2112ابن مخيس ، عبداهلل بن حممد بن رافد ، 

 مغاني الديار و ما ا من :تاريا اليمامة 

 تألي  عبداهلل بن حممد بن /  اخبار و آثار

  2317ابن مخيس ، . م . ع : الريا   -. 2ط -.مخيس 

 .م2211 - 2217هت ، 2311 -

 .سم 13م ؛  7

 ) اليمامة . 1ريا  تا -( السعودية ) اليمامة . 2

 .تاريا  -الريا  . 1جغرافيا   -( السعودية 

      11122 

 اعداد و سيناريو /  تطور مدينة الريا 

 الشركة العاملية لالنتاج ؛ اخراج عبداهلل 

 الشركة العاملية لالنتاج : الريا  ]  -. احمليسن 

 [.م221-هت ، 231-، 

 .ملون ، ناطق(: د،  12حوالي ) كاسيا  2

 بال: نظام التسجيل  

 .وص  و رحالت  -الريا  . 1تاريا   -الريا  . 2 

      11126 

 الركابي ، كريم طالل

  - 2111: التطورات السياسية الداخلية يف حد 

 تألي  كريم طالل /  م 2211 - 2162/ هت  2122

 الركابي ؛ تقديم و مراجعة عبد اهلل بن حممد 

 العربية للموسوعات  الدار: بريوت  -. 2ط -.املني 

 .م 1113هت ،  2312، 

 .سم 13خرائط ؛ : ص  171

 حد . 1الدولة اليانية   -تاريا  -السعودية . 2

 فيصل  -تاريا  -السعودية . 1االحوال السياسية   -

 .بن تركي 

 

      11127 

 تلفزيون اململكة العربية السعودية

  تطوير منطقة قصر ا كم بالرياضحلقة خاصة

 لفزيون اململكة العربية السعودية ؛ انتاج آرا ت/ 

 لالنتاج الفين ؛ سيناريو جاي داجديل ، حممد 

 بهاءالدين ؛ قراءة التعليق ماجد الشبل ؛ اخراج 

 آرا لالنتاج الفين ، : الريا   -. جونار بيمرت 

 [.م222-هت ، 232-]

 ) ملون ، ناطق؛ كبري (: د،  61حوالي ) كاسيا 2

VHS .) 

 بال: التسجيل نظام  

 .تاريا  -الريا  . 2 

      11121 

 خفاجي ، حسن علي

 دراسة يف :التغري االجتماعي يف مدينة الريا  

 حسن علي خفاجي ؛ /  علم االجتماع ا  ري

 جامعة : االسكندرية  -. بافرا  علي امحد عيسى 

 .م2262هت ، 2112االسكندرية ، كلية اآلداة ، 

 .سم 11ط و منها مطوية؛ خرائ: ورقة 312ي ،  -أ 

 م 2112جامعة االسكندرية ،  -( دكتوران) رسالة 

 التغري االجتماعي  . 1علم االجتماع ا  ري  . 2

 االحوال  -الريا  . 3تاريا   -الريا  . 1

 .االجتماعية 

      11122 

 هت  2121العقيب ، امحد حسني حييى ، 

 التنافس االحليزي الفرنسي يف فبه اجلزيرة 

 العربية يف القرن اليالث عشر ا جري التاسع عشر  

 : الريا   -. امحد حسني العقيب/  امليالدي

 ..م 1112هت ،  2311دارة امللك عبدالعزيز ، 

 (13سلسة الرسائل اجلامعية ؛..)سم  13ص ؛  211

  -دول اخللي  العربي . 1الصراع الدولي  . 2

 لعربية   اجلزيرة ا. 1القرن التاسع عشر   -تاريا 

 العالقات  -فرنسا . 3القرن التاسع عشر   -تاريا 

  -بريطانيا . 2دول اخللي  العربي   -اخلارجية 

 . 6دول اخللي  العربي   -العالقات اخلارجية 

 اجلزيرة العربية  -العالقات اخلارجية  -بريطانيا 

 اجلزيرة  -فرنسا    العالقات اخلارجية  . 7

 .السلسلة.أ.   العربية 



 

24 
 

      11111 

 .هت 2311  2122الدخيل ، سليمان بن ابراهيم بن حممد ، 

 تألي  سليمان بن /  ثرمداء عرب التاريا

 دار : الريا  -. 2ط -.إبراهيم بن حممد الدخيل

 .م 1122هت،  2311الصميعي ، 

 .سم 12جداول ، صور ، مييليات ؛ : ص  312

 2716111121221ردمك 

 .تاريا  -( دية السعو) ثرمداء . 2 

      11112 

 اجلحدلي ، سعد جرب

 سعد بن جرب /  ثول و طرذ ا جي  و ا جرة

 . س . ج . س : جدة  -. 1ط -.اجلحدلي ا ربي

 .م 1122هت، 2311اجلحدلي، 

 .سم 12صور ؛ : ص  232

 2716111117621ردمك 

 ) ثول . 1طرذ ا    . 1جغرافيا   -ا جاز . 2

 .ريا تا -( السعودية 

      11111 

 التويم ، مانع عبداهلل حممد

 مانع بن /  دراسة تارخيية:اجلريفة 

 . م .  ع .  م : الريا   -. 2ط -.عبداهلل التويم 

 مطابع : الريا  ) م  1117هت، 2311التويم ، 

 (.ا مي ي 

 .سم 13خرائط ، صور ، مييليات ؛ : ص  11

 ) ة اجلريف. 1السعودية   -املدن و القرى . 2

 .تاريا  -( السعودية 

      11111 

 هت  2171الفقري ، بدر بن عادل حممد ، 

 اجلغرافيا التارخيية ملوقع فرا يف حمافظة 

 مبدر بن عادل الفقر ، حممد بن ف يل /  العال

 : الريا   -. بوروبة  ، مطلق بن سليمان املطلق

 النشر العلمي واملطابع ،  جامعة امللك سعود 

 [.م  1121] ،  هت 2312

 ..سم 13صور ؛ : ص  227

 2712261226671ردمك 

 ) العال . 1اجلغرافيا التارخيية   -السعودية . 2

  -( السعودية ) العال. 1آثار   -( السعودية 

 .تاريا  -( السعودية ) العال . 3جغرافيا  

      11113 

 .ولينكسون ، جون س

 يطاني قصة الدور الرب:حدود اجلزيرة العربية 

 . س . تألي  جون /  يف رسم ا دود عرب الصحراء

  -. 2ط -.ولينكسون ؛ ترمجة سدي عبدالكريم

 ..م 1112، [ هت  2311] مكتبة مدبولي ، : القاهرة 

 .سم 13خرائط ؛ :  ص  112

 2771117621ردمك 

 . 1ا دود السياسية   -اجلزيرة العربية . 2

 بريطانيا  -ارجية العالقات اخل -اجلزيرة العربية 

  -السعودية . 3ا دود السياسية   -السعودية . 1

 .امللك عبدالعزيز  -تاريا 

      11112 

 ال بعان ، حممد فاحل

 حممد فاحل محود /  ا فري النشأة والتاريا

 هت،  2312دار االندلس ، : حائل -. 2ط -.ال بعان

 .م 1121

 .سم 13صور ؛ : ص  162

 2716111113266ردمك 

 . 1(  قبيلة ) مشر . 1الشعر الشعيب السعودي  . 2

 ) ا فري . 3تاريا   -( السعودية ) ا فري 

 ( السعودية ) حائل . 2وص  و رحالت   -( السعودية 

 .تاريا  -

      11116 

 املشوح ، مشوح عبدالرمحن سعد

 صور من حياة القرى قبل :حكايات من املاضي 

 إعداد /  يات من الربودحكا:االمن و االستقرار 

 و صياغة مشوح بن عبدالرمحن بن سعد املشوح ؛ 

  -.راجعه و قدم له فايز بن موسى البدراني ا ربي

 .م 1116هت، 2316املشوح ، . ع . م : م . د  -. 2ط

 .سم 13صور ، مييليات ؛ : ص  111

 . 1وص  و رحالت   -( السعودية ) الربود . 2

 .اريا ت -( السعودية ) الربود 

 

 

 



 

25 
 

      11117 

 هت  2167الوذيناني ، خل  بن دبالن بن خ ر ، 

 ) محلة فيصل بن عبدالعزيز آل سعود يف عسري 

 خل  بن /  (م  2211 - 2211/ هت  2132 - 2131

 احملرم )  2، ع 12س .الدارة  -.دبالن الوذيناني

 .212  62ص  [ ( . 1112فرباير ] ،  2316

 العصر ا ديث   -تاريا  -(  السعودية) عسري . 2

  -السعودية . 1التاريا العسكري   -السعودية . 1

 .امللك فيصل  -تاريا 

      11111 

 هت  2172اليوس  ، سعود بن عبدالرمحن بن يوس  ، 

 تألي  ابي /  دائرة املعار  االفيقرية

  -. 2ط -.عبدالرمحن سعود بن عبدالرمحن اليوس 

 هت،  2317اليوس  ، . ع . س  : افيقر، السعودية 

 .م 1116

 .سم 13صور ؛ : ص  213

 من تاريا التعليم يف :  2املوجود باملكتبة م 

 هت 2162هت  ت  131افيقر 

 2261216311ردمك 

 ( .السعودية ) افيقر  -تاريا  -التعليم . 2 

      11112 

 العولقي ، علوي عمر بن فريد

  2317-2172) دخول حران يف العهد السعودي 

 /  دراسة تارخيية وثائقية(:م  1116-2161() هت           هت2311 

 :  دمشق ؛ بريوت  -. 2ط -.علوي عمر بن فريد

 ..م 1117هت ، 2311دارقتيبة  ، 

 .سم 13ايض ؛ : ص  337

 ) حران . 1تاريا   -( السعودية ) حران . 2

 .وص  و رحالت  -( السعودية 

      11111 

 حممد عبدالرمحن مؤنس ، افر 

 دراسة حتليلية يف :الدولة السعودية اليانية 

  -.أفر  حممد عبدالرمحن مؤنس/  أهم مصادرها

 .م 1112هت، 2316مكتبة اآلداة ، : القاهرة  -. 2ط

 .سم 13مييليات ؛ : ص  217

 2771326122ردمك 

 . 1الدولة اليانية   -تاريا  -السعودية . 2

 .در مصا -تاريا  -السعودية 

      11112 

 الشراري ، ناي  بن علي بن مف ي

 دومة اجلندل منذ ظهور االسالم حتى نهاية 

 ناي  /  دراسة تارخيية ح ارية:الدولة االموية 

 دارة امللك : الريا   -. بن علي السنيد الشراري

 .م 1112هت،  2316عبدالعزيز ، 

 سلسلة الرسائل .)سم 13خريطة ،صور ؛ : ص  312

 (22ية ؛اجلامع

 جامعة جامعة  ( ماجستري ) رسالة : األصل 

 هت 2312اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، 

 2261111162ردمك 

 .السلسلة.أ.   تاريا  -( السعودية ) دومة اجلندل . 2 

      11111 

 هيك ، كارول

 ذكريات و انطباعات عن اململكة العربية 

 قرن العشرين السعودية و ارامكو من ثالثينيات ال 

 اعداد كارول هيك ؛ /  امليالدي إىل مثانينياته

 دارة : الريا   -. ترمجة عبداهلل بن ناصر السبيعي

 ..م 1121هت،  2312امللك عبدالعزيز ، 

 ..سم 13م  ؛  1

 (الموعة) 2716111111213ردمك 

 .تاريا  -ارامكو السعودية . 2 

      11111 

 السي  ، حممد بن عبداهلل

 رجا بن مويشري و دورن يف ضم اجلو   كم 

 تألي  حممد بن عبداهلل /  امللك عبدالعزيز

 هت 2311السي  ، . ع . م : الريا   -. 2ط -.السي 

 .م 1111، 

 .سم 13ص ؛  276

 2261321716ردمك 

 . 1هت   2167ت  -ابن مويشري ، رجا بن ذباح ، . 2

  -ية السعود. 1تاريا   -( السعودية ) اجلو  

 .امللك عبدالعزيز  -تاريا 
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      11113 

 الفري  ، بشري بن عبداهلل بن عبداحملسن

 الرسائل الدعوية ل ئمة من آل سعود يف 

 دراسة :الدولة السعودية األوىل واليانية 

 إعداد بشري بن عبداهلل بن /  حتليلية

 . عبداحملسن الفري  ؛ إفرا  محود بن امحد الرحيلي

 اجلامعة اإلسالمية ، كلية : املنورة  املدينة -

 قسم الدعوة واليقافة ، الدعوة وأصول الدين 

 .م 1121هت ،  2312اإلسالمية ، 

 .سم 11ورقة ؛  121

 هت 2312، اجلامعة اإلسالمية  ( ماجستري ) رسالة  

 الدعوة . 1السعودية   -الدعوة السلفية . 2

  -ة الرسائل العربي. 1السعودية   -االسالمية 

 الدولة االوىل   -تاريا  -السعودية . 3السعودية  

 .الدولة اليانية  -تاريا  -السعودية . 2

      11112 

 الرسائل العديدة و التوجيهات السديدة بني 

 ا ب و ) ائمة آل سعود و اهاىل ثادذ و احململ 

 مجع و اعداد ابراهيم بن محد بن /  (الوالء 

 حمافظة ثادذ ، : ريا ال -. 2ط -.حممد آل الشيا

 .م 1111هت،  2312

 .سم 12مييليات ؛ : ص  27

 .تاريا  -( السعودية ) ثادذ . 2 

      11116 

 هت  2113الكليب ، فهد بن عبدالعزيز بن امحد ، 

 تألي  فهد بن عبدالعزيز الكليب /  الريا 

 الرئاسة العامة لرعاية الشباة : الريا   -. 2ط -.

 .م2221هت ، 2321للنشاطات اليقافية ،  ، االدارة العامة

 (17هذن بالدنا؛.)سم 13جداول ، خرائط ، صور؛ : ص 221

 . 1جغرافيا   -الريا  . 1تاريا   -الريا  . 2

 .السلسلة.أ.   االحوال االجتماعية  -الريا  

      11117 

 ا يةة العليا لتطوير مدينة الريا 

 وعة من سم[ :تسجيلة مرئية ] االمس  -الريا  

 ا يةة /  ...الصور القدبة ملدينة الريا  

 ا يةة : الريا   -. العليا لتطوير مدينة الريا  

 [.م221-هت ، 231-]، 

 .ناطق ، ملون(: د، 12حوالي )كاسيا  2

 بال: نظام التسجيل  

 .صور  -تاريا  -الريا  . 1تاريا   -الريا   .2

 

      11111 

 لداغستاني ، عبداليد امساعي

 /  التطور ا  ري و التذطيط:الريا  

 وزارة : الريا   -. عبداليد امساعيل داغستاني 

 .م2212هت ، 2316االعالم ، االعالم اخلارجي ، 

 .سم 11ايض؛ : ص 171

 تاريا   -الريا  . 1 طيط املدن   -السعودية . 2

 .التذطيط االجتماعي  -السعودية . 1

      11112 

 ا امانة مدينة الري

 مشاريع و احداا الريا  :الريا  سفرية املدن 

 امانة مدينة /  وثائق صحفية: هت  2317عام 

  -. الريا  ؛ اعداد الدائرة لالعالم احملدودة 

 .م2211هت ، 2311الدائرة ، : الريا  

 .سم 11صور؛ : ص 136

 .تاريا  -الريا  . 2 

      11131 

 امانة مدينة الريا 

 هت  2316وثائق صحفية ، : الريا  سفرية املدن

 امانة مدينة الريا  ؛ اعداد /  م 2216، 

 : الريا   -. 2ط -.الدائرة لالعالم احملدودة 

 .م2217هت ، 2317الدائرة ، 

 .سم 11صور؛ : ص 2117

 . 1تاريا   -الريا  . 1السعودية   -االسكان . 2

  -السعودية . 3التذطيط االجتماعي   -السعودية 

 .جتماعية االحوال اال

      11132 

 (املدينة املنورة ) مؤسسة املدينة للصحافة 

 مؤسسة /  الريا  العاصمة و التاريا 

 املؤسسة : املدينة املنورة  -. املدينة للصحافة 

 .م2216هت ، 2316، 

 .سم 11ايض؛ : ص 221

 .تاريا  -الريا  . 1تاريا   -السعودية  .2
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      11131 

 .هت  2312  2111،  اجلاسر ، محد بن حممد

 / ]  الريا  قاما على أنقا  مدينة حجر

 سلة فهرية : العرة  -.محد اجلاسر [ مراجعة 

 ، ،  2316فوال / رم ان )  3  1، ع 12س  .جامعة 

 .226  232ص  ( . 2216حزيران / ايار 

  -الريا  . 1تاريا   -( السعودية ) اليمامة . 2

 .ا جغرافي -الريا  . 1تاريا  

      11131 

 بلجري  ، ويليام جيفورد

 الريا  قبل مائة عام يف نظر رحالة 

 [ ترمجة ] ويليام جيفورد بلجري  ؛ /  احليزي

 ،  2س  -.سلة فهرية جامعة : العرة  -.خ .   . ا 

 .221 - 211ص  -( . 2267، آة  2117مجادى االوىل )  22ع

 . 1  هت 2111ت  -آل سعود ، فيصل بن تركي ، . 2

 . 3وص  و رحالت   -الريا  . 1تاريا   -الريا  

 السعودية . 2الدولة اليانية   -تاريا  -السعودية 

 .فيصل بن تركي  -تاريا  -

      11133 

 هت  2113الكليب ، فهد بن عبدالعزيز بن امحد ، 

 فهد بن /  ما  تليد و حاضر سيد:الريا  

 هت ، 2321،  . [ن.د. : م.د] -. عبدالعزيز الكليب 

 (.دار الشبل: الريا  )م 2221

 .سم 13جداول ، خرائط ، صور؛ : ص 136

 وص   -الريا  . 1السعودية   -املدن و القرى . 2

 .تاريا  -الريا  . 1و رحالت  

      11132 

 الومشي ، امحد بن مساعد عبداهلل

 كي  كانا و كي  :الريا  مدينة وسكانا  

  -. اعد الومشي تألي  امحد بن مس/  عافوا

 املهرجان الوطين للرتاا و اليقافة ، : الريا  

 .م2216هت ، 2316

 .سم 13ص؛  236

  -الريا  . 1السعودية   -املدن و القرى . 2

 االحوال  -الريا  . 3سكان   -الريا  . 1تاريا  

 .العادات و التقاليد  -الريا  . 2االجتماعية  

      11136 

 هت  2121،  النعيم ، عبداهلل علي

 الريا  من مدينة صغرية اىل عاصمة عاملية 

  -. عبداهلل العلي النعيم /  م 2216 -م  2276:

 [.م221 -هت ، 231 -]امانة مدينة الريا  ، : الريا  

 .سم 11ص؛  31

  -الريا  . 1السعودية   -املدن و القرى . 2

 .تاريا  -الريا  . 1جغرافيا  

      11137 

 فارس ، اديب

 الريا  وثبة ازدهار يف الصحراء العربية  

 جامعة : باريس  -. 1ط -.اديب فارس /  ...   1ط 

 .م2211هت ، 2313باريس ، معهد باريس للتنظيم املدني ، 

 .سم 12ايض؛ : ص 331

  -. رسالة دكتوران دولة يف تنظيم املدن : االصل 

 مرتمجة عن الفرنسية

 تاريا   -يا  الر. 1 طيط املدن   -السعودية . 2

 .التذطيط االجتماعي  -السعودية . 1

      11131 

 .هت  2323  2132املسلم ، حممد سعيد موسى ، 

 دراسة تارخيية :ساحل الذهب األسود القطي  

 حممد سعيد /  إنسانية ملنطقة اخللي  العربي 

 [.، هت،  د ت .  ن. د.  :  م. د]  -. 1ط -.املسلم

 ..سم 13 خرائط ، صور ؛: ص  111

 . 1تاريا   -( السعودية ) املنطقة الشرقية . 2

 .تاريا  -( السعودية ) القطي  

      11132 

 هت  2163العماري ، ف ل عمار صاحل ، 

 ف ل بن /  ا قيقة و التاريا:السموأل 

 اآلداة . سلة جامعة امللك سعود  -.عمار العماري

  1111،  2311)  1، ع 23م  .نص  سنوية ، حمكمة : 

 .121  267ص  ( .

 ) تيماء . 1تاريا   -( السعودية ) تيماء . 2

 .آثار  -( السعودية 
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      11121 

 مفرح ، سعيد حممد

 سياسة الدولة العيمانية جتان امللك 

  2116 - 2122عبدالعزيز يف ضوء املصادر العيمانية 

 اعداد سعيد بن حممد بن /  م 2221 - 2211/ هت 

  -. را  عبداللطي  بن ناصر ا ميدانمفرح ؛ اف

 جامعة امللك سعود ، كلية اآلداة ، قسم : الريا 

 .م 1116هت،  2317التاريا ،  

 .سم 11مييليات؛ : ورقة  117

 جامعة امللك  ( الدكتوران ) حبث مكمل لرسالة 

 هت 2317سعود ، 

 . 1امللك عبدالعزيز   -تاريا  -السعودية . 2

 . 1العالقات اخلارجية   -الدولة العيمانية 

 تاريا  -السعودية . 3مصادر   -تاريا  -السعودية 

 .توحيد الدولة  -

      11122 

 هت 2167القحطاني ، حممد علي آل كدم ، 

 كل التفاصيل عن املكان ، االنسان ، :طريب 

 /  هت 2312م إىل عام .ذ 1111الزمان ، من عام 

 الريا  ]  -. 2ط -.حممد بن  علي آل كدم القحطاني

 .م 1112هت،  2311القحطاني، . ع. م[ : 

 .سم 11ايض ؛ : ص  221

 2716111126112ردمك 

 .تاريا  -( السعودية ) طريب . 2 

      11121 

 كوستنر ، جوزي 

 من القبلية  2216 - 2226العربية السعودية 

 بقلم جوزي  كوستنر ؛ ترمجة /  اىل امللكية

 مكتبة مدبولي ، : القاهرة  - .فاكر ابراهيم سعيد 

 .م2226هت ، 2326

 .سم 13خرائط؛ : ص 112

 . 1امللك عبدالعزيز   -تاريا  -السعودية . 2

 .توحيد الدولة  -تاريا  -السعودية 

 

 

 

      11121 

 هت  2161الشبيلي ، عبدالرمحن بن صاحل بن عبداهلل ، 

 عينة ملا :عنيزة و اهلها يف تراا محد اجلاسر 

 عبدالرمحن الصاحل /  به عن حواضر اخرىكت 

 مركز : الريا   -. ،  منقحة و مزيدة1ط -.الشبيلي

 ..م1121هت ،   2312محد اجلاسر اليقايف ، 

 اصدارات مركز ..)سم 13صور ؛ مييليات ؛ : ص  221

 (13محد اجلاسر اليقايف ؛

 2716111111161ردمك 

 . هت  2312  2111 -اجلاسر ، محد بن حممد ، . 2

 . 1تاريا   -( السعودية ) عنيزة . 1ج   712 -

 .السلسلة.أ.   االحوال االجتماعية  -( السعودية ) عنيزة 

      11123 

 هت  2121مفتاح ، ابراهيم عبداهلل عمر ، 

 /  فرسان بني اجليولوجيا و التاريا

 جازان ، السعودية  -. 2ط -.ابراهيم عبداهلل مفتاح

 .م 1111هت ،  2313دبي ، نادي جازان اال: 

 .سم 13ايض ؛ : ص  121

 2261316667ردمك 

 .تاريا  -( السعودية ) جزيرة فرسان . 2 

      11122 

 رافيك ، موسى

 رافيك موسى ؛ /  يف فبه اجلزيرة املتمردة

 فصلية ، حمكمة : الدارة  -.ترمجة النور فيزولني

 اير فرب/ يناير ] ،   2312احملرم )  2، ع 13س .

 .132  112ص  [ ( . 1111

 سلة مفوضية الشعب للشؤون : نشر هذا البحث يف 

 م 2211اخلارجية ، العدد السادس ، موسكو 

 . 1عصر امللك عبدالعزيز   -تاريا  -السعودية . 2

 العالقات  -بريطانيا . 1معاهدات   -السعودية 

 .اجلزيرة العربية  -اخلارجية 

      11126 

 ابراهيم بن عبدالرمحنالسدحان ، 

 تألي  ابراهيم بن /  القرائن بالوفم

 . ع.إ: الريا   -. 2ط -.عبدالرمحن السدحان

 .م 1113هت، 2316السدحان ، 

 .سم 13صور ، مييليات ؛ : م   1

 (الموعة) 2261361317ردمك 

 (2ج) 2261361332    

 (1ج) 2261361321    

 .تاريا  -( السعودية ) القرائن . 2 
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      11127 

 هت  2137الرويشد ، عبدالرمحن بن سليمان بن عبدالرمحن ، 

 اصالة املاضي و روعة :قصر ا كم يف الريا  

  -. 2ط -.عبدالرمحن سليمان الرويشد /  ا اضر

 : الريا  )م 2221هت ، 2321، . [ ن.د. : م.د]

 (.مطابع دار الشبل

 .سم 11رسوم ، صور؛ : ص 121

 ملك  -عزيز بن عبدالرمحن آل سعود ، عبدال. 2

  -الريا  . 1تاريا   -السعودية . 1السعودية  

 . 2قوانني و تشريعات   -السعودية . 3تاريا  

 .املباني العامة  -السعودية 

      11121 

 اخلميس ، عبدالرمحن بن علي بن عبدالرمحن

 مجع وتألي  /  عراقة و إفراقة:القصيعة 

  -. 2ط -.بن عبدالرمحن اخلميسعبدالرمحن بن علي 

 .م 1117هت،  2317اخلميس ، . ع . ع : بريدة 

 .سم 13صور ؛ : ص  123

 2261213321ردمك 

 .تاريا  -( السعودية ) القصيعة . 2 

      11122 

 هت  2172ابن جريس ، غييان بن علي بن عبداهلل ، 

 عسري و :القول املكتوة يف تاريا اجلنوة 

  -. 2ط -.د غييان علي بن جريساعدا/  حران

 ..م 1121هت ،  2311بن جريس ، .  غ : ابها

 (1عسري و حران ؛..)سم 12جداول ، مييليات ؛ : ص  612

  Documentation of the: عنوان الغال  األخري 

history of the south : ( assir and najran  ) 

 1م  : املوجود باملكتبة 

 2716111112611ردمك 

 . 1تاريا   -( السعودية ) املنطقة اجلنوبية . 2

 السعودية ) عسري . 1تاريا   -( السعودية ) حران 

  Documentation of the: عنوان. أ.   تاريا  -( 

history of the south : ( assir and najran    )السلسلة.ة. 

 

 

 

      11161 

 العنقري ، محد عبداهلل ا ماد

  لنجدية بعد سقوط الدرعيةمآل املذطوطات ا

 فصلية ، : الدارة  -.محد بن عبداهلل العنقري/ 

 ابريل ] ،  2317ربيع االخر )  1، ع 11س  .حمكمة 

 .223  22ص  [ ( . 1116مايو / 

 . 1(  السعودية ) حد  -املذطوطات العربية . 2

 ) الدرعية . 1مراسالت   -العلماء السعوديون 

  -تاريا  -السعودية . 3 تاريا  -( السعودية 

 .الدولة االوىل 

      11162 

 االمحري ، مشبب بن عبداهلل آل ثابا

 املاوين ببالد بللحمر احد مواطن رجال ا جر 

 إعداد /  ...دراسة يف ا ياة االجتماعية : 

 ]  -. 2ط  -.مشبب بن عبداهلل آل ثابا األمحري

 ، إيداع  هت 2311االمحري ، . ع . م [ : ابها 

 .م[ [ 1117

 .سم 13صور ، : ص  272

 2712261212331ردمك 

 ) املاوين . 1آثار   -( السعودية ) املاوين . 2

 .تاريا (    السعودية 

      11161 

 هت  2167السبيعي ، فهيد بن عبداهلل بن تركي ، 

 حبوا جغرافية و تارخيية و :حمافظة رنية 

 بن تركي تألي  فهيد بن عبداهلل /  إجتماعية

 . ع .   : رنية ، السعودية  -. 2ط -.السبيعي

 .م 1117هت،  2311السبيعي ،  

 .سم 13جداول ، صور ؛ : ص  122

 2261217162ردمك 

 ) رنية . 1تاريا   -( السعودية ) رنية . 2

 ) رنية . 1االحوال االجتماعية   -( السعودية 

 .جغرافيا  -( السعودية 
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      11161 

 هت  2131سى ، حممد فهد ، العي

 القاعدة االوىل للدولة :مدينة الدرعية 

 : العرة  -.حممد الفهد العيسى /  6-السعودية

 ،  2117حمرم )  7، ع 2س  -.سلة فهرية جامعة

 .611 - 623ص  -( . 2267نيسان 

 . 1هت   2272ت  -آل سعود ، حممد بن سعود ، . 2

 . 1هت   2121ت  -آل سعود ، عبدالعزيز بن حممد ، 

 . 3هت   2121ت  -ابن بشر ، عيمان بن عبداهلل ، 

 الدرعية . 2السعودية   -تاريا  -الدعوة السلفية 

  -تاريا  -السعودية . 6تاريا   -( السعودية ) 

 .تاريا  -الريا  . 7الدولة االوىل  

      11163 

 .هت 2311  2112ابن مخيس ، عبداهلل بن حممد بن رافد ، 

 / ]  نة الريا  عرب اطوار التاريامدي

 سلة فهرية : العرة  -.عبداهلل بن مخيس [ مراجعة 

 ، آة  2117مجادى االوىل )  22، ع 2س  -.جامعة 

 .2126 - 2131ص  -( . 2267

 معاجم . 1معاجم البلدان   -اجلزيرة العربية . 2

 .تاريا  -الريا  . 1البلدان  

      11162 

 طفى عبدالقادرالعبيدان ، موسى مص

 دراسة :مدينة ضباء بني املاضي و ا اضر 

 تألي  موسى مصطفى عبدالقادر /  تارخيية

 هت ، 2317، . [ ن.د. : م.د] -. 2ط -.العبيدان 

 (.مطابع الفرزدذ التجارية: الريا  )م 2217

 .سم 26ص؛  211

 .تاريا  -( السعودية ) ضباء . 2 

      11166 

 بن سليمان السعوي ، صاحل بن حممد

 تألي  صاحل بن /  املريدسية ما  و حاضر

 يطلب من : بريدة  -. 2ط -.حممد بن سليمان السعوي

 [.م  1117] هت، 2311مكتبة ركن اجلامعة ، ايداع 

 .سم 13خريطة ؛ : ص  611

 القصيم . 1تاريا   -( السعودية ) املريدسية . 2

 ( السعودية ) املريدسية . 1سكان   -( السعودية ) 

 .تراجم  -

      11167 

 هت  2127الظاهري ، ابو عبدالرمحن بن عقيل ، 

 ألفها /  مسائل من تاريا اجلزيرة العربية

  -. 3ط -.و حققها ابو عبدالرمحن بن عقيل الظاهري 

 .م2223هت ، 2322مؤسسة دار االصالة ، : الريا  

 .سم 12ص؛  122

 عودية ملك الس -سعود بن عبدالعزيز آل سعود ، . 2

 . 1امللك عبدالعزيز   -تاريا  -السعودية . 1

  -الريا  . 2تاريا   -حد . 3تراجم   -السعودية 

 .تاريا 

      11161 
 هت  2162السبيا ، عبدالرمحن سبيا عبداهلل ، 

 عبدالرمحن /  رمز من الرتاا:املصمك س     126 
 . السبيا ، حممد حممود التوبة ، طه عيمان الفراء 

 [.م221هت ، 231]ا رس الوطين ، : الريا   -
 .سم 11صور؛ : ص 171
  -الريا  . 1آثار   -السعودية . 1املصمك  . 2

 .تاريا 
      11162 

 احملمادي ، محدان بن محود معتق
 من عام :املعهد العلمي السعودي سكه املكرمه 

 دراسه تارخييه : هت  2112هت اىل عام 2132
 ان بن محود بن معتق اعداد محد/  وصفيه

 احملمادي ؛ افرا  حممود بن حممد بن عبداهلل 
 جامعة ام القرى ، كلية : مكة املكرمة  -. كسناوي

 الرتبية ، قسم الرتبية االسالمية واملقارنة ، 
 .م 1111هت ،  2312

 .سم 11جداول ؛ : ورقة  122ن ،  أ 
 جامعة أم  ( املاجستري ) حبث مكمل لرسالة 

 هت 2312 القرى ،
 . 1(  مكة املكرمة ) املعهد العلمي السعودي . 2

 تاريا  -املدارس . 1السعودية   -تاريا  -التعليم 
 .السعودية  -
 
 

      11171 
 هت  2122الرويشد ، عبداهلل بن سعد عبدالعزيز ، 

 امللحمة االسطورية لفت  الريا  و االبطال 
 التاريا حنن مع :الستون بقيادة امللك عبدالعزيز 

 ، مع قافلة البطولة ، مع تاريا املعجزة ، بل مع 
 عبداهلل بن سعد /  قصة اخللود و سطور العبقرية

 ،  23س  .سلة فصلية حمكمة : الدارة  -.الرويشد 
 (  2212ابريل / ، فرباير  2312رم ان / رجب )  3ع
 .226  212ص  .
 ة السعودي. 1تاريا   -الريا  . 1فت  الريا   . 2
 .امللك عبدالعزيز  -تاريا  -
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