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اجلزيرة العربية 
يف القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر امليالدي

(١١٠٠-١١٩٩هـ/١٦٨٨-١٧٨٥م)

محاور الندوة:

مصادر تاريخ اجلزيرة العربية خالل القـرن الثاني عشـر 
الهجري/الثامن عشر امليالدي (الكتب، املخطوطات، الوثائق).

                  األحوال السياسية

ــة يف   ــة واحمللي ــة واإلقليمي القــوى الدولي  .١
أقاليــم ومــدن اجلزيــرة العربيــة والعالقــات 

فيما بينها.
األولــى  الســعودية  الدولــة  تأســيس   .٢

وامتدادها.
األحوال االجتماعية واالقتصادية 

مجتمعات اجلزيرة العربية: السكان، املدن، األرياف، البوادي.  .١
النشــاط  الزراعــة،  التجــارة،  العربيــة:  اجلزيــرة  اقتصاديــات   .٢
احلــريف، النشــاط الرعــوي، العالقــات االقتصاديــة مــع أقاليــم العالــم 

اإلسالمي والعالم، دور احلج يف التبادل التجاري.
أحوال املرأة واألسرة.  .٣

األحوال العلمية والثقافية 
١- املراكــز العلميــة، طبيعــة العلــوم، التواصــل العلمــي مــع 
العالــم اإلســالمي، حركــة التأليــف واملكتبــات، التعليــم 
ووســائله ومؤسســاته، الشــعر الفصيــح والشــعر الشــعبي 

والنثر. 
٢- الرحالت إلى اجلزيرة العربية.

األحوال الدينية 
أوقــاف احلرمــني  الدعــوة اإلصالحيــة، 
الشــريفني، األوقــاف (األحبــاس) داخــل 
املذاهــب  وخارجهــا،  العربيــة  اجلزيــرة 

الفقهية يف مجتمع اجلزيرة العربية.

 اآلثار يف اجلزيرة العربية 
والفنــون،  العمــارة  األثريــة،  املواقــع 
واملنشــآت  والنقــوش،  الكتابــات 
ونشــاطها،  احلــج  طــرق  املائيــة، 

الطرق األخرى.

األحوال البيئية 
الســيول واجلفــاف، التقلبــات املناخيــة، 
الطبيعيــة،  والكــوارث  احلــوادث 

املجاعات واألوبئة.

احملور األول: 

احملور الثالث: 

احملور الثاني: 

احملور الرابع: 

احملور اخلامس: 

احملور السابع: 

لغة الندوة:
العربية واإلجنليزية 

Symposium language :

  Arabic & English

موعد ومكان إقامة الندوة:
٢٦-٢٨ شعبان ١٤٤٣هـ

 املوافق ٢٩-٣١ مارس ٢٠٢٢م
Date and place: 

March 29-31, 2022 

- ُيرسل ملخص البحث يف حدود ٣٠٠ كلمة وسيرة 
ذاتية مختصرة. 

يوم  البحوث  ملخصات  الستقبال  موعد  آخر   -
السبت ٣٠ ذو القعدة ١٤٤٢هـ املوافق ١٠ يوليو ٢٠٢١م.

 جامعة امللك سعود 
 King Saud University

إرسال ملخصات البحوث:

Sending Research Abstracts:
- An abstract of the research within 300   

words and a brief CV shall be sent.

- The deadline for receiving research 

abstracts is on Saturday July 10, 2021.

ع A

     دأبت جامعة امللك سعود على إقامة الندوة العاملية لدراسات تاريخ اجلزيرة العربية متناولة مختلف العصور 
صت األولى منها حلصر املصادر التي  تناوًال تاريخيًا متسلسًال، وقد ُعقد منها حتى اآلن تسع ندوات عاملية، ُخِصّ
صت الثانية حلقبة ما قبل اإلسالم، والثالثة  ل عليها يف دراسات تاريخ اجلزيرة العربية، بينما ُخِصّ ميكن أن ُيعَوّ
شملت عصر الرسول صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين، واقتصرت الرابعة على العصر األموي، أما الندوة 
القرن  نهاية  العباسية حتى  الدولة  قيام  منذ  العربية  تاريخ اجلزيرة  لدراسة  صت  ُخِصّ فقد  العاملية اخلامسة 
صت الندوة العاملية السادسة لدراسة تاريخ اجلزيرة العربية منذ بداية القرن اخلامس  الرابع الهجري، وقد ُخِصّ
الهجري وحتى نهاية القرن السابع الهجري، والسابعة لدراسة تاريخ اجلزيرة العربية من بداية القرن الثامن 
العاشر  القرن  يف  العربية  اجلزيرة  تاريخ  لدراسة  خصصت  والثامنة  الهجريني،  التاسع  نهاية  حتى 
عشر  احلادي  القرن  يف  العربية  اجلزيرة  تاريخ  لدراسة  التاسعة  وخصصت  امليالدي،  عشر  الهجري/السادس 

الهجري/السابع عشر امليالدي.
     وها نحن اآلن نقدم للباحثني الندوة العاملية العاشرة حتت عنوان: "اجلزيرة العربية يف القرن الثاني عشر 
ز بحدث من أهم أحداث تاريخ اجلزيرة العربية يف تاريخها احلديث  الهجري/الثامن عشر امليالدي"، وهو قرن متَيّ
واملعاصر، ويتمثل يف قيام الدولة السعودية األولى مزامنة مع ظهور الدعوة اإلصالحية، مما أفضى إلى توحيد 
دراسات  إلى  املرحلة  املنطقة، وحتتاج هذه  تاريخ هذه  ينبع من عمق  واحد  لواء  العربية حتت  اجلزيرة  أنحاء 

معّمقة، ستكون هذه الندوة املكان األمثل جلالء جوانبها وتوضيح إجنازاتها بكل موضوعية.
     والشك أن يف هذا القرن موضوعات أخرى سيجلوها الباحثون حسب احملاور التي ارتأتها اللجنة العلمية 

للندوة، وسيحرص املركز على أن تكون يف أعلى مستوى من الضبط العلمي والتحكيم الصارم.

أهداف الندوة: 
    تهدف الندوة إلى دراسة تاريخ اجلزيرة العربية يف مختلف العصور دراسة عميقة تشمل تاريخها السياسي 
واحلضاري واالقتصادي، وجتلو عناصر الوحدة بني أقاليمها، وثراء التنوع يف مجتمعاتها، واالستمرار والتغيير 
املصادر األصلية  والنائية. وتوظف فيها  املجاورة  والبوادي واألقطار  باألرياف  وتقاليدها وعالقاتها  يف عاداتها 

األدبية (املكتوبة) واآلثارية، بحيث يفضي كل ذلك إلى كتابة تاريخ شامل يقوم على منهج علمي دقيق.

احملور السادس: 



مركز امللك سلمان لدراسات تاريخ اجلزيرة العربية وحضارتها
كلية اآلداب – جامعة امللك سعود

ص. ب. ٢٤٥٦   الرياض ١١٤٥١  اململكة العربية السعودية

King Salman’s Center for Historical and Civilization Studies 
of the Arabian Peninsula.
College of Arts - King Saud University.
PO Box 2456 Riyadh 11451 Kingdom of Saudi Arabia.

املراسالت: 
    توّجه املراسالت اخلاصة بالندوة العاملية العاشرة لدراسات تاريخ 
آل سعود،  ثنيان  نايف بن  الدكتور  باسم األستاذ  العربية  اجلزيرة 
رئيس اللجنة التحضيرية للندوة العاملية العاشرة لدراسات تاريخ 
اجلزيرة العربية واملشرف على مركز امللك سلمان لدراسات تاريخ 

اجلزيرة العربية وحضارتها.

Correspondence:
The correspondences for the 10th international symposium on 
Studies in the History of Arabia are to be sent in the name of 
Professor Dr. Nayef bin Thunayan Al Saud, the Chairman of 
the Committee of the 10th International Symposium on Studies 
in the History Arabia and the Director of the King Salman’s 
Center for Historical and Civilization Studies of the Arabian 
Peninsula.

   King Saud University has been holding the International Symposium on Studies in the History of 
Arabia, covering different eras according to a series of history. Nine international Symposiums have 
been held so far, the first of which has been devoted to the sources for the history of Arabia, while 
the second is devoted to a pre-Islam era, the third included the era of the Prophet, may God’s prayers 
and peace be upon him, and the four Caliphs, the fourth was limited to the Umayyad era, while the 
fifth international symposium was devoted to studying the history of the Arabian Peninsula from the 
establishment of the Abbasid state until the end of the fourth century AH, The sixth international 
symposium was devoted to studying the history of the Arabian Peninsula from the beginning of the 5th 
century AH until the end of the 7th century AH, and the seventh one as devoted to studying the history 
of the Arabian Peninsula from the beginning of the 8th century until the end of the 9th  century AH, 
and the eighth was devoted to the study of the history of Arabia in the 10th 
century AH /16th century AD, and the Ninth was devoted to the study of the history of Arabia in the 
11th century AH / 17th century AD.
   Here, we are now presenting to researchers the 10th international symposium under the title 
of: “Arabia in the 12th century AH / 18th century AD”, a century marked by one of the most important 
events of the history of the Arabian Peninsula in its modern and contemporary history; that is the 
emergence of the first Saudi state in sync with the emergence of the call for Reformism, which led to 
the unification of all parts of the Arabian Peninsula under one banner, stems from the depth of the 
history of this region. This stage requires in-depth studies. This symposium will be an ideal place to 
clarify its aspects and its achievements objectively.
    There is no doubt that, in this century there are other topics will be covered by researchers 
according to the headlines decided by the scientific committee of the symposium. The center will care 
for the symposium to be at the highest level of scientific control and strict arbitration.

Arabian Peninsula in the 12th century AH / 18th century AD
(1100-1199 A.H. / 1688-1785 A.D.)

The objectives of the symposium:
    The symposium aims to study in depth the history of the Arabian Peninsula in different eras, including 
its political, cultural and economic history, to clarify the elements of unity between its regions, to richen 
the diversity in its societies, and also aims at the continuity and change in its customs, traditions and its 
relations with the countryside, valley, and neighboring and remote countries. The original literary 
(written) and archaeological sources ate employed in order to write a comprehensive history based on a 
rigorous scientific approach.

   Sources for the history of Arabia during 12th Century A.H./18th 
Century, A.D (manuscripts and documents).

The political conditions:
1- International, regional and local 
powers and its interrelations in 
regions and towns of Arabia.
2- The establishment and 
extension of the First Saudi state.

   The scientific, literal and cultural conditions:
Scientific centers, nature of sciences, scientific 
contacts with the Muslim world, writing movement 
and libraries; institutions, systems and means of 
education; poetry and prose; travels to Arabia. 

 The economic and social conditions: 
1- Arabia societies: Population, towns, rural areas, tribes’ 
migration, and Badiyah.
2- Arabia economics: trade, agriculture, crafts, 
pastoralism, economic relations with international centers 
and the Muslim world, and the role of pilgrimage in trade 
exchange. 
 3-Women and family conditions.

Religious conditions:
   The 'Call' of Shaykh Muhammad bin 
Abdal-Wahhab, Endowments of the Two Holy 
Mosques in and outside Arabia, wills, and 
influences of Fiqh schools on the society 
Arabia.

Environmental conditions:
   Rainfalls and draughts, climatic changes, natural 
disasters, famines and epidemics.

Antiquities in Arabia:
 Archaeological sites, 
architecture and arts, writings 
and inscriptions, water works, 
pilgrimage routes, other roads. 
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Symposium Topics:


