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مــﻘـــــدمـــــة

»نحن نريد أن تكون هذه المملكة ،اﻵن وبعد خمسين سنة من اﻵن،
إن ﺷاء الله ،مصدر إﺷعاع لﻺنسانية والسالم« – الملك فيصل بن
عبدالعزيز (١٣٩٥هـ١٩٧٥/م).
في عام ١٤٠٣هـ١٩٨٣/م ،بعد ثماني سنوات من استشهاد الملك فيصل
ُ
مﺆسسة الملك فيصل الخيرية مرك َز الملك فيصل
–رحمه الله– أسست
للبحوث والدراسات اإلسالمية ،بهدف مواصلة الرسالة السامية للملك
الراحل لنقل المعرفة بين المملكة العربية السعودية وبقية العالم .ومنذ
ذلك الحين ،كان المركز منب ًرا علم ًّيا وفكريًّا وثقاف ًّيا.
يتمثل الدور الرئيس للمركز في توفير منصة معرفية تجمع الباحثين
والمﺆسسات البحثية محل ًّيا وإقليم ًّيا وعالم ًّيا إلنتاﺝ بحوث أصيلة في
العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،والمشاركة في المناقشات العلمية
والحوار بين الثقافات المختلفة .وعالوة على ذلك ،ال تقتصر مهامه على
البحوث فحسب ،بل يﺆدي المركز أدوارًا متنوعة بدءً ا من النشر والمكتبة
إلى األرﺷيف والمتحف.
دار الفيصل الثقافية ،وهي ذراع النشر للمركز ،تصدر الكتب والدوريات
في الموضوعات التي تهم المملكة والمجتمعات العربية واإلسالمية
والعالمية .وتقدم مكتبة مركز الملك فيصل خدمات متنوعة لمساعدة
الباحثين .وتحفﻆ دارة آل فيصل تراث الملك فيصل وعائلته وترفع الوعي
به .ويسهم متحف الفيصل للفن العربي اإلسالمي في حفﻆ وعرض
مقتنيات قيمة من الفنون العربية اإلسالمية والمخطوطات النادرة،
وذكريات الملك فيصل ،رحمه الله.
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الرؤية

ﹰﹼ
ﹰ
أن ﻧكون ﻧبعا إﻧساﻧيا للمعرفة العلمية
والفكرية والثﻘافية.

الرسالة

ﹰﹼ
إثراء المشهدين العلمي والثﻘافي محليا
ﹰﹼ
وعالميا ببحوث أﺻيلة وموارد مميزة وﺧبرات فريدة.

الﻘيم
•
•
•

ﻧشر المعرفة
تمكين البحﺚ العلمي
ﺣفﻆ التراث اإلﻧساﻧي
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األﻫداف اإلستراتيﺠية للسنوات الﺨمﺲ
٢٠٢٥-٢٠٢١م
اعتمد سمو رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية األمير
تركي الفيصل إستراتيجية المركز ٢٠٢٥-٢٠٢١م التي تعتبر خريطة الطريق للمركز لﻸعوام

الخمسة القادمة حيﺚ قامت جميع إدارات المركز وأقسامه بالمشاركة في بناء هذه

اإلستراتيجية بالتعاقب وذلك لتحقيق رسالة المركز ،وهي إثراء المشهدين العلمي والثقافي

محليًّا وعالميًّا ببحوث أصيلة وموارد وخبرات فريدة.

استنادًا إلى مخرجات اإلستراتيجية السابقة للمركز؛ فقد جرﻯ خالل األﺷهر الستة الماضية

تقييم ما تم إنجازه ودراسة الفرﺹ والعقبات باستخدام التحليل الرباعي ،وذلك بهدف بناء

اإلستراتيجية الجديدة للسنوات الخمس المقبلة لالستمرار في تحقيق الريادة في مجاالت

البحوث العلمية والدراسات الثقافية ،وحفﻆ التراث وإبرازه.

وقد ركزت اإلستراتيجية الجديدة على مواصلة رسالة المركز الثالثية وتعزيزها ،ليستمر

في إحياء ذكرﻯ الملك فيصل -رحمه الله -وأبنائه ،وليظل منصة معرفية وثقافية رائدة،

وليكون وجهة دائمة ومتجددة لحفﻆ كنوز التراث والعناية به وإبرازه.

وباإلضافة إلى الرسالة واألداء ،فقد اعتنت اإلستراتيجية الجديدة بعدد من العناصر
المحورية في المرحلة القادمة وأولتها أهمية خاصة ،ففي جانب العمالء تسعى

اإلستراتيجية إلى تحسين المخرجات العلمية والثقافية ،واالستمرار في كسب المزيد من
ً
ومواكبة للمستجدات
الشراكات وفرﺹ التعاون ونقل المعرفة ،وفي جانب إجراءات العمل
التقنية تناولت اإلستراتيجية تعزيز التحول الرقمي ،ومواصلة تحسين بيﺌة العمل لتكون

بيﺌة جاذبة ،وأبرز عناصر ذلك االستمرار في التعلم والنمو عبر إكساﺏ منسوبي المركز

قدرات ومهارات جديدة ومعززة.

كما نصت اإلستراتيجية في الجانب المالي على أهمية تحسين كفاءة اإلنفاق والتشغيل،

والسعي لمزيد من استثمار أصول المركز المادية والمعرفية بهدف تحقيق العوائد،

واالستفادة المثلى من ثروات المركز وموجوداته لتوﻇيفها في المشروعات المستقبلية

والوصول إلى أعلى قدر من االستدامة.
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ﻧﻈرة علﻰ ٢٠٢١م
ﺻاﺣﺐ السمو الملكي
األمير تركي الفيصل
رﺋيﺲ مﺠلﺲ إدارة المركز
ها هو العام األربعون من تأسيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات
ً
حامال عددًا من األسﺌلة الصعبة المتعلقة بمسيرة المركز:
اإلسالمية يطل علينا،
هل حقق الهدف من إنشائه؟ هل استطاع الصمود وسﻂ المنافسة المضطرمة

بين مراكز البحوث في العالم؟ كيف تجاوز العقبات التي حفل بها زمن الوباء،

بينما تعثرت مراكز عدة وعجزت عن استكمال رسالتها؟

إن العرض الذي نضعه بين يدي القارئ سوف يجيب عن

هذه األسﺌلة وغيرها مما يهمُّ الباحﺚ الحريﺺ معرفته
عن مسيرة المركز ،وكيف استطاع المضي قدمً ا على

رغم العقبات ،وأسهم -بما قدمه من جهود -في مسيرة
التنمية الثقافية والمعرفية في بالدنا.

تدﺷين كتاب »الملف األفﻐاﻧي« الﻄﺒعة اإلﻧﺠليز�ة

ﺧﻼل عام ٢٠٢١م:

نشر األمير تركي كتابًا جديدً ا بعنوان» :الملف

        ٢٢ -ﺳبتمبر ٢٠٢١م

األفغاني« .يستذكر الكتاﺏ الحقبة التي كان سموه

رئيسا لالستخبارات العامة السعودية .ويحكي
فيها
ً

الكتاﺏ بعض أسرار العالقة السعودية مع أفغانستان

من وقت الغزو السوفيتي في عام ١٩٧٩م إلى حادثة
 ١١سبتمبر في عام ٢٠٠١م؛ بداية من دعم المملكة

العربية السعودية للمجاهدين في قتالهم ضد االحتالل
السوفيتي .ويستعرض الكتاﺏ مبادرات السالم التي

تمت دون نجاﺡ .كما يروي الكتاﺏ قصة صعود
طالبان إلى السلطة والمأوﻯ الذي ُق ﱢدم ألسامة بن

تدﺷين كتاب »الملف األفﻐاﻧي« الﻄﺒعة العربية



 

   ٧ -أكتوبر ٢٠٢١م

الدن .جاء الكتاﺏ في وقت عادت فيه أفغانستان إلى

األضواء بعد انسحاﺏ القوات األمريكية وعودة طالبان
إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس ٢٠٢١مُ .نشر
الكتاﺏ في األصل باللغة اإلنجليزية عن دار Arabian

 Publishingبلندن ،ونشر مركز الملك فيصل للبحوث
والدراسات اإلسالمية (دار الفيصل الثقافية) النسخة

العربية في المملكة العربية السعودية.

ﺣوار ﺣوﻝ كتاب »الملف األفﻐاﻧي«

    ١٧ -نوفمبر ٢٠٢١م
1٠
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ٌ
ٌ
منهج ثابت وعزيمة ال تلين
األستاذ تركي الشويعر
َّ
األمين العام المكلف

لعل من أبرز ما يتميز به مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات
اإلسالمية ،في سعيه لتحقيق أهدافه ،أنه يملك منهجً ا ثاب ًتا في

رسالته؛ فال تتبدل خططه بتغيُّر القائمين على تحقيقها ،وإنما يمضي

نحو هدفه في ثبات وعزيمة ال تلين :يبتكر في األفكار ،ويبدع في األداء،
والعاملون فيه ينتظمون في عقد فريد من التناغم والتكامل المعرفي

والثقافي واألسلوبي ،وهو ما جعل المركز يتبوأ مكانة بارزة ضمن

مراكز البحوث المعروفة التي تعتمد رسالة واضحة المعالم ،محددة

الغرض ،ثابتة الهدف.

وليست هذه كل مجهوداتنا ،ولكنها غيض من فيض ما تحمله السنوات

والعرض الذي نقدمه للقارئ هذا العام (٢٠٢١م) ،هو الحلقة األولى التي

القادمة من جهود يتكاتف الجميع لتحقيقها ،ويستعين عليها المركز

٢٠٢٥م) التي يزمع المركز تنفيذها لتحقيق أهدافه التي نشأ من أجلها.

جميعً ا بذل كل ما نملك من جهود من أجل رفعة وطننا العزيز.

تحمل بشائر الخطة اإلستراتيجية للسنوات الخمس القادمة (-٢٠٢١

توقيع مذكرة تفاهم مع مركز التحالف اإلسالمي

العسكري لمحاربة اإلرهاب

 ٢يونيو ٢٠٢١م

زيارة وزير الثقافة العراقي جناح المركز في معرض الكتاب

 ٣أكتوبر ٢٠٢١م
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بأفضل الخبرات المتوافرة؛ فالنهضة المراد تحقيقها لبالدنا تستحق م ّنا

زيارة المندوب الدائم للمملكة لدى األمم المتحدة

 ٨أغسطس ٢٠٢١م

زيارة وفد من مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب

 ١نوفمبر ٢٠٢١م

المشاريع

ﺧﻼل عام ٢٠٢١م
عمل مركز الملﻚ فيصل علﻰ مشاريع بحثية،
وإﺻدارات ،وسياسات

برﻧامج الدراسات الثﻘافية
تﻘرير الحالة الثﻘافية في المملكة العربية
السعودية ٢٠٢٠م :رقمنة الثﻘافة

تقرير سنوي أُنجز بالتعاون مع وزارة الثقافة يوثق الحصاد الثقافي المحلي ،ويرصد

االتجاهات العامة في القطاعات الثقافية الستة عشر ،ويُق ِيّم جوانب من حالة الثقافة في

المملكة العربية السعودية خالل عام واحد ،باإلضافة إلى عرض وتحليل المﺆﺷرات العامة
ً
نقاﺷا
للثقافة .جمع التقرير بيانات من أكثر من  ٨٠جهة حكومية وخاصة ،باإلضافة إلى ١٨

ً
فاعال في المجال الثقافي ومُ سﺢ بعينة ممثلة بلغت  ٣٠٠٠مواطن ومقيم
بﺆريًّا ﺷارﻙ فيه ١٣٨
من جميع مناطق المملكة.

برﻧامج الدراسات االﺟتماعية االقتصادية
رؤية  2030واإلﺻﻼﺣات في المملكة العربية السعودية
سلسلة مدونات صوتية ُتطلع المستمعين على التقدم الذي حققته رﺅية المملكة  ٢٠٣٠بالتعاون

مع مجلس الشرق األوسﻂ المحافﻆ ( .)CMECتستند إلى تقرير ”رﺅية  ٢٠٣٠واإلصالحات في

المملكة العربية السعودية :حقائق وأرقام (أبريل  – ٢٠١٥أبريل  “)٢٠٢١بتقديم د .سعود السرحان.

ﺷبكات األمان االﺟتماعي في منﻄﻘة الشرق األوسﻂ وﺷمال إفريﻘيا
يسعى المشروع إلى فهم كيفية تحويل ﺷبكات األمان االجتماعي غير الفاعلة في المملكة العربية
السعودية والجزائر ومصر لزيادة التحمل االقتصادي واالجتماعي وتحقيق العدالة االقتصادية.

برنامج الدراسات االجتماعية االقتصادية في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،
مسﺆول عن جزئية المملكة العربية السعودية في هذا المشروع بالتعاون مع تشاتام هاوﺱ.

المﺠتمع ،والتعليم ،والوﻇاﺋف في المملكة العربية السعودية
يهدف هذا المشروع إلى دراسة القضايا الحرجة إلصالﺡ التعليم وعالقة هذه اإلصالحات

بتسهيل الدخول لسوق العمل السعودي ،وذلك بالنظر إلى التركيبة السكانية للمملكة العربية

السعودية وأن التوﻇيف يعتبر القضية األساسية للشباﺏ السعودي من كال الجنسين.
1٤
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برﻧامج الدراسات اإلفريﻘية
متابعات إفريﻘية
تقرير ﺷهري يحرره د .محمد السبيطلي .تناقﺶ السلسلة الملفات والقضايا السياسية واالقتصادية
واألمنية المختلفة في القارة اإلفريقية التي تهم ُس ّكانها وانعكاساتها اإلقليمية والدولية باإلضافة

إلى اﻵثار اإلقليمية والدولية لهذه القضايا من خالل مقاربات متعددة التخصصات وزوايا النظر.

برﻧامج الدراسات اﻵسيوية
مشروع الترﺟمة
ترجمة المواد األرﺷيفية الصادرة باللغة الصينية عن العالم العربي من عصور التانﻎ والسونﻎ.
يشرف عليها الدكتور وان لي.

مشروع ChinaMed

مشروع مشترﻙ مع ( ،)ChinaMedوهو مشروع يديره مركز دراسات المتوسطية بجامعة

بكين ومعهد تورينو للشﺆون العالمية .وهو جزء من ( )TOChina Hubالذي طورته جامعة

تورينو ،لتبادل البيانات وتحليل االتجاهات والتطورات والمساعدة في إنتاﺝ أبحاث حول مختلف

جوانب انخراﻁ الصين مع الشرق األوسﻂ ومنطقة البحر األبيض المتوسﻂ األوسع.

مبادرة السياسات
رؤى من السياسات والممارسات السياﺣية العالمية
يُعنى هذا المشروع بدراسة السياسات والممارسات السياحية العالمية بهدف تقديم أفكار لتطوير

السياحة في المملكة .خالل عام ٢٠٢١م ،عملت المبادرة على إصدار مقترﺡ بعنوان »حشود تلوﺡ

في األفق :هل المملكة العربية السعودية مستعدة للتعامل مع السياحة المفرطة التي تمثل

جانبًا سلبيًّا للسياحة في العصر الرقمي؟«
الباحﺚ المسﺆول :مها عبدالرحمن فالته.
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االتفاقيات

ﺧﻼل عام ٢٠٢١م
َّ
وقع مركز الملﻚ فيصل  ٦اتفاقيات
مع ﺟهات ﺧارﺟية

٢٣
ينـايـر
مركز الحﻀارة اإلسﻼمية في أوزبكستان
التابع لمﺠلﺲ الوزراء األوزبكي

و ﱢُقعت هذه المذكرة بمنتدﻯ االستثمار السعودي األوزبكي .تم اتفاق
المركزين على بناء عالقات بحثية إستراتيجية ومستدامة في خدمة

اإلرث الحضاري اإلسالمي المشترﻙ.

1٨
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٢
فبراير

مركز اليوﻧسكو اإلقليمي للﺠودة
والتميز في التعليم
تهدف المذكرة إلى توثيق التعاون بين الطرفين عبر تبادل المعلومات

والبيانات والخبرات ،والقيام بالمشروعات المشتركة ،وتوفير الدعم إلنجاﺡ
ً
تحقيقا ألهداف رﺅية .٢٠٣٠
البرامج والمبادرات

٢٨
مارس

وزارة التعليم ،المملكة العربية السعودية
تتعاون مبادرة السياسات لمركز الملك فيصل ومركز بحوث سياسات التعليم

بوزارة التعليم لتعزيز التعاون البحثي في مجال سياسات التعليم.

٦
أبريل

معهد الدراسات الدولية واإلقليمية،
ﺟامعة تشينﻐهوا
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون البحثي بين الطرفين،

والعمل على تحقيق األهداف المشتركة.

٢
يوﻧيو

مﺬكرة تفاﻫم مع مركز التحالف اإلسﻼمي
العسكري لمحاربة اإلرﻫاب
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون البحثي في مجاالت محاربة اإلرهاﺏ.

1٩
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البرامج البحثية

البرامج البحثية
يﻘوم مركز الملﻚ فيصل بﺈﺟراء البحوث الداﺧلية وﺟﺬب
المساﻫمات البحثية من الباﺣثين الﺨارﺟيين .في أواﺧر عام
٢٠٢١م ﻧشﻄت في المركز ﺧمسة برامج بحثية )»وﺣدات
بحثية« ﺣتﻰ أكتوبر ٢٠٢١م( :برﻧامج الدراسات الثﻘافية ،برﻧامج
الدراسات االﺟتماعية االقتصادية ،برﻧامج الدراسات اإلفريﻘية،
اسات اﻵسيوية ،إﺿافة إلﻰ برﻧامج الدراسات
برﻧامج الدر ﹸ
اليمنية الﺬي أﻃلﻖ عام ٢٠٢١م.

برﻧامج الدراسات الثﻘافية
يُعنى برنامج الدراسات الثقافية بدراسة السياسات والظواهر الثقافية وتأثيرها

وتأثرها بالسياقات االجتماعية والسياسية ،ويتبنى في ذلك مفهومً ا واسعً ا

للثقافة ،يشمل الهُوية والخطاﺏ الثقافي والممارسات الثقافية ،إلى جانب اإلنتاﺝ
الثقافي اإلبداعي .يسعى البرنامج إلى اإلسهام في حَ ْف ِز فهم أعمق للتغيرات

الثقافية على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية ،وتحسين جودة النقاﺷات

حول السياسات المَ عْ ِنية بالثقافة .يركز البرنامج حاليًّا على مشروعه مع وزارة
الثقافة” :الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية“.

٢٢
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برﻧامج الدراسات االﺟتماعية االقتصادية
يناقﺶ برنامج الدراسات االجتماعية االقتصادية التطورات والمفاهيم والنظريات
ً
إضافة إلى استهدافه دراسة أهمية الموضوعات
االجتماعية-االقتصادية المعاصرة.
االجتماعية-االقتصادية لمجتمعات ومجموعات محددة مع التركيز على المملكة

العربية السعودية ودول الخليج والعالم العربي واإلسالميِّ .
يقدم البرنامج مناهج

متعددة االختصاصات تشمل نظريات اجتماعية-اقتصادية ،والسياسة االجتماعية،

وموضوعات اجتماعية-ثقافية .وهذا يهدف إلى توفير صورة ﺷاملة وتحليل دقيق
لﻸسﺌلة الناجمة عن التالزم بين المجتمعات واالقتصادات.

برﻧامج الدراسات اإلفريﻘية
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برﻧامج الدراسات اليمنية
برنامج الدراسات اليمنية هو برنامج ذو توجه أكاديمي يركز على تعزيز البحوث

متعددة التخصصات والمتعمقة والنقدية حول السياسة والمجتمع والفن
والثقافة والتاريﺦ في اليمن .يسعى البرنامج ً
أيضا إلى تعزيز فهم نهج بناء

السالم في اليمن بعد الحرﺏ والمساهمة في تعزيز إستراتيجيات قوية لتحقيق
سالم دائم ،من خالل الحوار والمحادثات الحاسمة بين خبراء بناء السالم

وحل النزاعات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني اليمني والخبراء ،وكذلك

المنظمات العاملة في اليمن.
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الباﺣثون
أﺣمد العوفي ،رﺋيﺲ برﻧامج الدراسات الثﻘافية
فيصل أبوالحسن ،باﺣﺚ في برﻧامج الدراسات الثﻘافية

اإلصدارات في المركز في عام ٢٠٢١م:
ُ
تاريﺦ َ
ُ
الفهم الفرنسي للعلمانية وعالقتها بقضية المسلمين الفرنسيين،
الالئكية؟
• مَ ا
تعليقات.

مروة إﺣسان الفﻘيﻪ ،باﺣثة في برﻧامج الدراسات الثﻘافية
ﺣمزة كاﺷﻐري ،باﺣﺚ في برﻧامج الدراسات الثﻘافية

اإلصدارات في المركز في عام ٢٠٢١م:

• موكب المومياءات :قراءة رمزية في محاكاة الحدث التاريخي ،تعليقات.

لﺠين اليماﻧي ،باﺣثة في برﻧامج الدراسات الثﻘافية
د .مارك ثومبسون ،رﺋيﺲ برﻧامج الدراسات االﺟتماعية االقتصادية
اإلصدارات في المركز في عام ٢٠٢١م:

• الوﻇائف الجيدة والوﻇائف السيﺌة :وجهات النظر ،تصورات ،وأولويات العمل في
المملكة ،دراسات( .مع د .هناء المعيبد)

اإلصدارات خارﺝ المركز في عام ٢٠٢١م:

• “The Impact of Vision 2030 on Saudi Youth Mindsets,” Asian Affairs.

• “Saudi Youth Concerns Post-Covid-19,” Middle East Institute, National
University of Singapore.

د .فهد الشريف ،باﺣﺚ أول في برﻧامج الدراسات االﺟتماعية االقتصادية
اإلصدارات في المركز في عام ٢٠٢١م:

•إصالحات نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية:
مواكبة معايير العمل الدولية ،تعليقات.

اإلصدارات خارﺝ المركز في عام ٢٠٢١م:

• Sa‘udi Policies towards Migrants and Refugees: A Sacred Duty )Sussex
Academic Press(, co-authored with Joseph A. Kéchichian.

• “Crowdsourcing Facts in Conflicts: towards a Truth-Telling Mechanism to
Counter Fake News,” The International Journal of Humanitarian Studies, coauthored with Manuel Schubert.

”• “Undocumented Migrants in Saudi Arabia: COVID‐19 and Amnesty Reforms,
International Migration.
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د .ﻫناء المعيبد ،باﺣثة في برﻧامج الدراسات االﺟتماعية االقتصادية
اإلصدارات في المركز في عام ٢٠٢١م:

• الوﻇائف الجيدة والوﻇائف السيﺌة :وجهات النظر ،تصورات ،وأولويات العمل في
المملكة ،دراسات( .مع د .مارﻙ ثومبسون)

اإلصدارات خارﺝ المركز في عام ٢٠٢١م:

• “Transplanting Failures: The Role of the Global Education Industry in Saudi
Arabia,” in Alexander W. Wiseman )ed.(, Annual Review of Comparative and
International Education 2020 )West Yorkshire: Emerald Publishing(.

• “Tailoring a Local Approach: Extending EU Policy Objectives to Facilitate
Technical and Vocational Education to Work Transitions in Saudi Arabia,” in
Adel Abdel Ghafar and Silvia Colombo )eds.(, The European Union and the Gulf
Cooperation Council: towards a New Path )Singapore: Palgrave Macmillan(.

د .محمد السبيﻄلي ،رﺋيﺲ برﻧامج الدراسات اإلفريﻘية
اإلصدارات في المركز في عام ٢٠٢١م:

• السالﺡ التركي في إفريقيا :دوافع التسويق ونماذﺝ التعاون ،تقرير خاﺹ.

• قراءة أولية في انقالﺏ غينيا كوناكري ،تعليقات.

• الجزائر :االنتخابات التشريعية وعودة المحافظين ،تعليقات.

• تشاد بعد إدريس ديبي :أزمة النظام ومأزق اإلقليم ،تقرير خاﺹ.

• إثيوبيا :أزمة إقليم التيغراي أو الحرﺏ في زمن السلم واإلصالﺡ ،تعليقات.

• تحرير متابعات أفريقية (العدد التاسع  -العدد العشرون)

اإلصدارات خارﺝ المركز في عام ٢٠٢١م:

• ”نظرية الضرورة“ :هل تتجه تونس نحو انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة؟ ،إنترريجونال
للتحليالت االستراتيجية.

• السنغال :عثمان سونكو في مواجهة ماكي صال والسباق نحو رئاسيات  ،٢٠٢٤مركز فاروﺱ
لالستشارات والدراسات االستراتيجية.
• جيل »كورونا« :الرسائل السياسية لـ»االحتجاجات الليلية« في تونس ،مركز المستقبل
لﻸبحاث والدراسات المتقدمة.

سارة الﺠشي ،باﺣثة مساعدة في برﻧامج الدراسات اإلفريﻘية.

اإلصدارات في المركز في عام ٢٠٢١م:

• سياسات المياه :معضلة سد النهضة في إفريقيا ،تعليقات.

ﻫيفاء المﻄوع ،باﺣثة مساعدة في برﻧامج الدراسات اإلفريﻘية
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 رﺋيﺲ برﻧامج الدراسات اﻵسيوية، محمد السديري.د
:م٢٠٢١ اإلصدارات في المركز في عام

 تواريﺦ المسلمين:«النبي على ضفاف نهر »يالو
«• »نهج
ّ
. دراسات،في ﺷمال ﺷرقي آسيا

:م٢٠٢١ اإلصدارات خارﺝ المركز في عام

• “Traditions of Māturīdism and anti-Wahhābism in China: an account of the
Yihewani hard-liners of the Northwest,” Journal of Islamic Studies 32)3(.

• “Sino-Omani Relations,” in Jonathan Fulton )ed.(, Routledge Handbook on
China–Middle East Relations )New York: Routledge(.

 باﺣﺚ في برﻧامج الدراسات اﻵسيوية،فارس السليمان

:م٢٠٢١ اإلصدارات في المركز في عام

 دروﺱ من البحوث حول النموذﺝ الصناعي:• رأسمالية الدولة في دول مجلس التعاون
. تقرير خاﺹ،الصيني

:م٢٠٢١ اإلصدارات خارﺝ المركز في عام

• “The Rise of Renewables in the Gulf States: Is the ‘Rentier Effect’ Still Holding
Back the Energy Transition?” in Robin Mills and Li-Chen Sim )eds.(, Low Carbon
Energy in the Middle East and North Africa )London: Palgrave Macmillan(.

 باﺣﺚ في برﻧامج الدراسات اﻵسيوية،محمد الرميزان

:م٢٠٢١ اإلصدارات في المركز في عام

. تقرير خاﺹ، الدوافع الثنائية والتحديات اإلقليمية:• العالقات الجورجية – السعودية

:م٢٠٢١ اإلصدارات خارﺝ المركز في عام

• Book Review of Turkish-Saudi Relations, Cooperation and Competition in the
Middle East by Sinem Cengiz )2020(, Turkish Studies.
• Book Review of Turkey and China: Political, Economic, and Strategic Aspects
of the Relationship by Selçuk Çolakoğlu )2021(, Asian Affairs.

• Book Review of Turkey, the EU and the Middle East: Foreign Policy
Cooperation and the Arab Uprisings by Buğra Süsle )2020(, Journal of
Contemporary European Studies.

• Book Review of The Remaking of Republican Turkey: memory and modernity
since the fall of the Ottoman Empire by Nicholas Danforth )2021(, Turkish Studies.
• Book Review of Television in Turkey: Local Production, Transnational
Expansion and Political Aspirations by Yeşim Kaptan and Ece Algan (eds.),
)2020(, Contemporary Review of the Middle East.
• Book Review of The Decline of the Ottoman Empire and the Rise of the
Turkish Republic: Observations of an American Diplomat, 1919–1927
by Hakan Özoğlu (2021(, European Journal of American studies.

• Book Review of The Ottoman Twilight in the Arab Lands: Turkish Memoirs and
Testimonies of the Great War by Selim Deringil (2019), Bosphorus Review of Books.
• Book Review of Diaspora from the Middle East and North Africa:
communities, architecture, neighborhoods by Ahmed and Rashid bin Shabib
(eds.), (2019), British Journal of Middle Eastern Studies.
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 رﺋيﺲ برﻧامج الدراسات اليمنية، عبداللﻪ ﺣميدالدين.د

:م٢٠٢١ اإلصدارات في المركز في عام

. تقرير خاﺹ،! عملية السالم في اليمن سبيل للنزاع:• مخاطر السالم

:م٢٠٢١ اإلصدارات خارﺝ المركز في عام

• “Yemen’s Peace Process: A Path to Conflict?” Cairo Review.

 باﺣثة في برﻧامج الدراسات اليمنية،أياﺋل الﻘرﻧي
 باﺣﺚ رﺋيﺲ، ﺟوزيف كشيشيان.د

:م٢٠٢١ اإلصدارات في المركز في عام

 تقرير،• الخيارات اإلستراتيجية التي تواجه الجيﺶ اللبناني في القرن الحادي والعشرين
) (مع فرانسيسكو سلفادور باروسو كورتيس.خاﺹ

•
•
•

•
•
•

:م٢٠٢١ اإلصدارات خارﺝ المركز في عام
Sa‘udi Policies towards Migrants and Refugees: A Sacred Duty )Sussex
Academic Press(, co-authored with Fahad L. Alsharif.
“Uncovering a Global Reputation: The ROK’s Stabilization Policy and
Development Model in the Middle East and North Africa,” The Asan Institute
for Policy Studies, co-authored with Jang Ji-Hyang.
“Middle Eastern Perceptions, Prospects, and Strategies towards the USChina Tech Competition,” in Jungmi Cha )ed.(, The Future of US-China Tech
Competition: Global Perception, Prospect, and Strategy )Seoul: National
Assembly Futures Institute(.
Book review of From the Kur to the Aras: A Military History of Russia’s Move
into the South Caucasus and the First Russo-Iranian War, 1801–1813 by George
A. Bournoutian )2021(, Journal of the Society for Armenian Studies.
Book review of Quagmire in Civil War by Jonah Schulhofer-Wohl )2020(,
Contemporary Review of the Middle East.
“The Practice of Corruption in Lebanon,” Middle East Policy, co- authored with
Francisco Salvador Barroso Cortés.

 باﺣثة،سارة العتيبي
 باﺣثة،ﺣنين السديﺲ

:م٢٠٢١ اإلصدارات في المركز في عام

. تقرير خاﺹ، مجلة الدعوة في سياق الصحوة اإلسالمية:• الدوريات السعودية

 باﺣﺚ مساعد،كميل األﺣمد

:م٢٠٢١ اإلصدارات في المركز في عام

. تقرير خاﺹ، نحو طريق مجهول:• أفغانستان

 (مع. تقرير خاﺹ، السعودية حدود النفﻂ والسالﺡ- • تجاوز العالقات االقتصادية األمريكية
)ديفيد كينر

 باﺣﺚ مساعد،فيصل بن معيﻘل

:م٢٠٢١ اإلصدارات في المركز في عام

-٢٠١٧ • السلوﻙ التصويتي للمملكة العربية السعودية في الجمعية العامة لﻸمم المتحدة
. تقرير خاﺹ،م٢٠٢١
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الباﺣثون المتعاوﻧون
 بول سوليفان )زميل دولي متميز في المﺠلﺲ الوﻃني.د
(للعﻼقات العربية األمريكية

:م٢٠٢١ اإلصدارات خارﺝ المركز في عام

• “GCC Energy Transition Poses a Strategic Challenge and some more,” Arab News.

• “You Need to Worry about your Virtual Water Consumption,” The National )UAE(.

• “Under the Volcano: Geothermal is Key to Saudi Arabia’s Energy Future,” Arab
Gulf States Institute in Washington.
• “Rapid Response: The Energy Crisis,” Atlantic Council Global Energy Center,
co-authored Reed Blakemore et al.

• “No Country is an Energy Island,” The Hill.

• “The U.S. Desperately Needs to Rethink its Middle East Strategy,” Oilprice.com.
• “Why Australia Could )and Should( Become A Major Nuclear Power,” Yahoo
Business.

، لويﺲ بلين )مركز التحليل والتﺨﻄيﻂ واالستراتيﺠية.د
(وزارة الﺨارﺟية الفرﻧسية

:م٢٠٢١ اإلصدارات في المركز في عام

. قراءات،• فرنسا والدولة السعودية األولى

:م٢٠٢١ اإلصدارات خارﺝ المركز في عام

• La Ville D’Ève. Djeddah dans L’iconographie Française Jusqu’en 1940, Paris
[Eve’s Town. Jeddah in French Iconography to 1940], Geuthner.

• L’Arabie Saoudite, de l’or Noir à la mer Rouge, Paris [Saudi Arabia, from Black
Gold to the Red Sea], IRIS/Eyrolles.

• Le Monde Arabe dans les Albums de Tintin [The Arab World in Tintin›s Comics],
)3rd edition(, Paris, L’Harmattan, Arabic translation issued by the Arab Center
for Research and Policy Studies, Doha/Beirut.

• “Is ‘Salmani Arabia’ post-Wahhabi?» in Théo Blanc and Olivier Roy )eds.(,
Salafism: Challenged by Radicalization? Violence, Politics, and the Advent of PostSalafism )Florence: European University Institute(.

 برﻧامج الدراسات اﻵسيوية،( ﺟامعة تشينﻐهوا، واﻧج تنﺠي )أستاذ مساعد.د

:م٢٠٢١ اإلصدارات خارﺝ المركز في عام

• 沙特公共投资基金重组与 “2030愿景” 进展 [Saudi Public Investment Fund
Reform and Vision 2030] 世界知识 [World Affairs], 2021.

• 美沙关系调整搅动能源市场 [Saudi-US Relations Stir the Energy Market] 世界
知识 [World Affairs], 2021.

• 巴以冲突”硝烟再起与地区国家反应 [Flames of Israeli-Palestinian Conflict
and Reactions of Regional States] 区域观察 [Area Observation], 2021.
• The Arab Gulf States in Transition: Power Centralization, Economy
Transformation and Neo-Nationalism, 2nd Tsinghua Area Studies Forum, 2021.
2021 | العـــرض الســــنوي

٢٨

د .ﻧيل كويليام )باﺣﺚ متعاون ،تشاتام ﻫاوس(
د .وان لي )أستاذ ،ﺟامعة ﺷينياﻧج للزراعة والﻐابات( ،برﻧامج الدراسات اﻵسيوية
د .ﻫبة البيتي )باﺣثة متعاون أول( ،برﻧامج الدراسات اليمنية
اإلصدارات خارﺝ المركز في عام ٢٠٢١م:

• “Social Change through Power of Imagination in Arabic Theatre: How the
Raḥbānī Brothers’ Works Empowered their Audiences,” Ph.D. Thesis, SOAS,
University of London.

د .ﻫوﻧج تاك واي )باﺣﺚ ما بعد الدكتوراه ،الﺠامعة الصينية بهوﻧﻎ كوﻧﻎ(،
برﻧامج الدراسات اﻵسيوية
عمر كريم )باﺣﺚ دكتوراه ،ﺟامعة برمنﺠهام( ،برﻧامج الدراسات اﻵسيوية

اإلصدارات خارﺝ المركز في عام ٢٠٢١م:

• “Qatar, Turkey and Pakistan: A Strategic Triad in the Making,” Al Jazeera Center
for Studies.

األميرة لﻄيفة بنت عبد اللﻪ آل سعود )باﺣثة متعاوﻧة(،
برﻧامج الدراسات اﻵسيوية

الباﺣثون الزاﺋرون

د.أمل ساﺷدينا )محاﺿرة  ،الﺠامعة األمريكية(  -أمريكية

موضوع البحﺚ :الذكريات الحية لمدينة جدة :دراسة التاريﺦ الشفوي في أحد مواقع التراث العالمي

ﺟيريمي الكي )ﻃالﺐ ،معهد الدراسات السياسية(  -فرﻧسي

موضوع البحﺚ :التغيير االجتماعي واالقتصادي في الخليج العربي :ما هو مستقبل الفرنسيين

فارس المعري )أستاذ مساعد ،ﺟوﻧز ﻫوبكنز(  -سعودي

موضوع البحﺚ :آراء المواطنين السعوديين في العمل المصرفي من حيﺚ عالقته بالدين

أوليفر مكفرسون سميﺚ )ﻃالﺐ دكتوراه ،ﺟامعة أوكسفورد(  -بريﻄاﻧي

موضوع البحﺚ :تنظيم ريادة األعمال في نيجيريا والمملكة العربية السعودية

د .ﺷارلوت ليزا )ﻃالبة ما بعد الدكتوراه ،ﺟامعة أوسلو(  -ﻧرويﺠية
موضوع البحﺚ :المملكة العربية السعودية ونظام الالجﺌين الدولي:

حالة مخيم رفحاء لالجﺌين ()٢٠٠٩-١٩٩١
٢٩
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األوراق البحثية

األوراق البحثية
دراسات

٦٠

٦٣

رقم العدد

٦1

رقم العدد

»ﺍﻟممﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌربيﺔ ﺍﻟسﻌوﺩيﺔ ﻭﺣﻘوﻕ ﺍﻟمﻠﻜيﺔ ﺍﻟﻔﻜر�ﺔ :ﺩﺭﻭﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺼيﻨﻲ«
للمﺆلفة :نوﺭﺓ ﺍﻟﺰ�ﺪ
ﺍﻟﻨبﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎﻑ نﻬر »يﺎﻟو« :ﺗوﺍﺭيﺦ ﺍﻟمسﻠميﻦ فﻲ ﺷمﺎﻝ ﺷرﻗﻲ ﺁﺳيﺎ«
»»نﻬﺞ«
ّ
للمﺆلف :ﺩ .ﻣﺤمﺪ ﺍﻟسﺪيرﻱ

٦٣

المملكة العربيّة السعود ّية
وحقوق الملكيّة الفكريّة:
الصيني
دروس من النهج
ّ

»»ﺍﻟوﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺠيﺪﺓ ﻭﺍﻟوﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟسيﺌﺔ« :ﺍﻟتوﺟﻬﺎﺕ ﺗﺠﺎه ﺍﻟﻌمﻞ ﻭﻣﻔﻬوﻣﺎﺗﻪ
ﻭأﻭﻟو�ﺎﺗﻪ فﻲ ﺍﻟممﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌربيﺔ ﺍﻟسﻌوﺩيﺔ«
للمﺆلفين :ﺩ .ﻣﺎﺭﻙ ﺛوﻣبسوﻥ ﻭﺩ .ﻫﻨﺎﺀ ﺍﻟمﻌيبﺪ

نورة حمود عبدالعزيز الزيد

٦١

»ﻣﻜﺎنﺔ ﺍﻟممﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌربيﺔ ﺍﻟسﻌوﺩيﺔ فﻲ ﺍﻟسيﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟيﺔ ﺍﻟﻔرنسيﺔ
ﻣﻨﺬ ﺍنﺪﻻﻉ ﺍﻻنتﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻌربيﺔ«
للمﺆلف :ﺟيرﻣﻲ ﻻكﻲ

محرم ١44٣هـ  /أغسطس ٢٠٢١م

٦٠

رقم العدد

جرييمي اليك

جمادى األوىل 144٣هـ
ديسمرب ٢٠٢1م

٦٢

رقم العدد

ذو القعدة ١44٢هـ  /يونيو ٢٠٢١م

ورقة بحثية تزيد علﻰ  ٥٠٠٠كلمة.
في عام ٢٠٢١م ﻧشر المركز أربعة أعداد من دراسات:

مكانة المملكة العربية السعودية
في السياسة الخارجية الفرنسية
منذ اندالع االنتفاضات العربية

«الوظائف الجيدة والوظائف
السيئة» :التوجهات تجاه العمل
ومفهوماته وأولوياته
في المملكة العربية السعودية

مارك ثومبسون
هناء املعيبد

قراءات

)أوراق عن الدراسات اإلﻧساﻧية(
15

ورقة بحثية عن الدراسات اإلﻧساﻧية تزيد علﻰ  ٥٠٠٠كلمة.
في عام ٢٠٢١م ﻧشر المركز ثﻼثة أعداد من قراءات:

1٣

رقم العدد

سليمان بن عبدالرحمن الذييب

14

»فرنسﺎ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟسﻌوﺩيﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ«
للمﺆلف :ﺩ .ﻟو�س بﻠيﻦ
ُ
ﺭﺣﻼﺕ ﺣﺞ )١٣٢١ﻫـ ]١٩٠٤-١٩٠٣م[( ﻣﺤمﺪ بﻦ ﻋبﺪ ﺍﻟﻜبير
»برﻭﺍيﺎﺕ ﺍﻟﺤُ ﺠّ ﺎﺝ ﺍﻟمﻐﺎﺭبﺔ:
ﺍﻟﻜ ّتﺎنﻲ ﻭﻣﺤمﺪ بﻦ ﺟﻌﻔر َ
َ
ﺍﻟﻜ ّتﺎنﻲ فﻲ ﻋﺼر ﺍﻟبﺨﺎﺭ ،ﻭﺍﻹﻣبر�ﺎﻟيﺔ ،ﻭﺍﻟﻌوﻟمﺔ«
للمﺆلفة :ﺩ .أﻣيﻜﻲ كﺎﺗمﺎﻥ

٣٢
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جمادى األول 1442هـ  /يناير 2021م

1٤

رقم العدد

جمادى اآلخرة 1442هـ  /فرباير 2021م

1٥

رقم العدد

ﱠ
»ﺍﻟﻀ ّ
ﺐ :فﻲ ﺭﺳوم ﺻﺨر�ﺔ ﻣﻦ ﺗيمﺎﺀ ﺍﻟممﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌربيﺔ ﺍﻟسﻌوﺩيﺔ«
للمﺆلف :ﺩ .ﺳﻠيمﺎﻥ بﻦ ﻋبﺪﺍﻟرﺣمﻦ ﺍﻟﺬييﺐ

َّ
الض ّ
ب:

يف رسوم صخرية من تيماء
اململكة العربية السعودية

فرنسا والدولة السعودية األوىل

لويس بلني

تﻘارير ﺧاﺻة
تحليل يزيد علﻰ  ٢٠٠٠كلمة.
ﹰﹼ
ﹰ
في عام ٢٠٢١م ﻧشر المركز  ١٤تﻘريرا ﺧاﺻا:

اإلسالم وسياسة الهوية الفرنسية:
تطوّر الخطابات السياسية

ﺩيسمﺮﺒ

”ﺍﻟسﻼﺡ ﺍﻟﺮﺘﻲﻛ ﻲﻓ ﺇفر�ﻘيﺎ :ﺩﻭﺍفﻊ ﺍﻟتسو�ﻖ ﻭنمﺎﺫﺝ ﺍﻟتﻌﺎﻭﻥ“
للمﺆلف :ﺩ .ﻣﺤمﺪ ﺍﻟسبيطﻠﻲ

ﺩيسمﺮﺒ

”ﻣﺨﺎﻃر ﺍﻟسﻼم :ﻋمﻠيﺔ ﺍﻟسﻼم ﻲﻓ ﺍﻟيمﻦ ﺳبيﻞ ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ!“
للمﺆلف :ﺩ .ﻋبﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣميﺪ ﺍﻟﺪيﻦ

ﻧوفمﺮﺒ

”ﺭأﺳمﺎﻟيﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻲﻓ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠس ﺍﻟتﻌﺎﻭﻥ :ﺩﺭﻭﺱ ﻣﻦ ﺍﻟبﺤوﺙ ﺣوﻝ ﺍﻟﻨموﺫﺝ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺼيﻨﻲ“
للمﺆلف :فﺎﺭﺱ ﺍﻟسﻠيمﺎﻥ

سﺒتمﺮﺒ

”أفﻐﺎنستﺎﻥ :نﺤو ﻃر�ﻖ ﻣﺠﻬوﻝ“
للمﺆلف :كميﻞ ﺍﻷﺣمﺪ

سﺒتمﺮﺒ

”ﺍﻟسﻠوﻙ ﺍﻟتﺼو�تﻲ ﻟﻠممﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌربيﺔ ﺍﻟسﻌوﺩيﺔ ﻲﻓ ﺍﻟﺠمﻌيﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌتﺤﺪﺓ ٢٠٢١-٢٠١٧م“
للمﺆلف :فيﺼﻞ بﻦ ﻣﻌيﻘﻞ

فيصل أبوالحسن
تقرير خاص

ذو الحجة ١٤٤٢هـ  -أغسطس ٢٠٢١م

رؤية  2030واإلصالحات في المملكة العربية
السعودية :حقائق وأرقام
أبريل  - 2015أبريل 2021م

تقديم :سعود السرحان
تقرير خاص

يوليو

”ﺍﻹﺳﻼم ﻭﺳيﺎﺳﺔ ﺍﻟﻬو�ﺔ ﺍﻟﻔرنسيﺔ :ﺗطوﺭ ﺍﻟﺨطﺎبﺎﺕ ﺍﻟسيﺎﺳيﺔ“
للمﺆلف :فيﺼﻞ ﺍٔبو ﺍﻟﺤسﻦ

يوليو

”ﺍﻹﻋﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻹيرﺍنيﱠﺔ  :١٩٨٨ﺇبرﺍﻫيﻢ ﺭﺋيﻲﺴ ﻋﻀو ﻲﻓ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﳌوﺕ بﺸﻬﺎﺩﺓ ﺣسﻦﻴ ﻣﻨتﻈرﻱ“

يوليو

”ﺍﻟﺪﻭﺭيﺎﺕ ﺍﻟسﻌوﺩيﺔ :ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺪﻋوﺓ ﻲﻓ ﺳيﺎﻕ ﺍﻟﺼﺤوﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣيﺔ“
للمﺆلفة :ﺣﻨيﻦ ﺍﻟسﺪيس

يوﻧيو

”ﺳيﺎﺳﺔ ﺇيرﺍﻥ ﺍﻟﺜوﺭﺓ ﺗﺠﺎه ﺇفر�ﻘيﺎ“
للمﺆلفة :ﺩ .بﻨﻔﺸﻪ كﻲ نوﺵ

يوﻧيو

”ﺗﺸﺎﺩ بﻌﺪ ﺇﺩﺭيس ﺩيبﻲ :أﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎم ﻭﻣﺄﺯﻕ ﺍﻹﻗﻠيﻢ“
للمﺆلف :ﺩ .ﻣﺤمﺪ ﺍﻟسبيطﻠﻲ

مايو

”ﺭﺅيﺔ  ٢٠٣٠ﻭﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻲﻓ ﺍﳌمﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌربيﺔ ﺍﻟسﻌوﺩيﺔ:
ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻭأﺭﻗﺎم )أبر�ﻞ  – ٢٠١٥أبر�ﻞ“(٢٠٢١
تقديم ﺩ .ﺳﻌوﺩ ﺍﻟسرﺣﺎﻥ

ﺃبر�ﻞ

”ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠوﺭﺟيﺔ – ﺍﻟسﻌوﺩيﺔ :ﺍﻟﺪﻭﺍفﻊ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋيﺔ ﻭﺍﻟتﺤﺪيﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠيميﺔ“
للمﺆلف :ﻣﺤمﺪ ﺍﻟرﻣيﺰﺍﻥ

رمضان ١٤٤٢هـ  -مايو ٢٠٢١م

سياسة إيران الثورة تجاه إفريقيا
بنفشه يك نوش
تقرير خاص

شوال ١٤٤٢هـ  -يونيو ٢٠٢١م

تجاوز العالقات االقتصادية األمريكية  -السعودية
حدود النفط والسالح

ديفيد كيرن وكميل األحمد
تقرير خاص

رجب ١٤٤٢هـ  -مارس ٢٠٢١م

مارﺱ
يناير
٣٣

”ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗتﺼﺎﺩيﺔ ﺍﻷﻣر�ﻜيﺔ  -ﺍﻟسﻌوﺩيﺔ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟسﻼﺡ“
للمﺆلفين :ﺩيﻔيﺪ كيﻨر ﻭكميﻞ ﺍﻷﺣمﺪ
”ﺍﻟﺨيﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﺮﺘﺍﺗيﺠيﺔ ﺍﻟتﻲ ﺗوﺍﺟﻪ ﺍﻟﺠيﺶ ﺍﻟﻠبﻨﺎﻲﻧ ﻲﻓ ﺍﻟﻘرﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸر�ﻦ“
للمﺆلفين :ﺩ .فرﺍنسيسﻜو ﺳﻠﻔﺎﺩﻭﺭ بﺎﺭﻭﺳو كوﺭﺗيس ﻭ ﺩ .ﺟوﺯيﻒ أ .كﺸيﺸيﺎﻥ
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تعليﻘات
ﹸ ﹸ
تحليل ير ﹺاوح بين  ٢٠٠٠ - ١٥٠٠كلمة.
في عام ٢٠٢١م ﻧشر المركز عشرة تعليﻘات:
ﻧوفمﺮﺒ

”ﺍﳌمﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌربيﺔ ﺍﻟسﻌوﺩيﺔ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗيﺔ بﺎﺭيس ﻟﻠمﻨﺎﺥ“
للمﺆلفة :ﺩ.ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺍﻟسر�ﺤﻲ

ﻧوفمﺮﺒ

”ﺍﳌسﺎﺟﺪ »ﺍﻟﻌربيﺔ« ﻭ»ﺗﺼيﻦﻴ« ﺍﻹﺳﻼم بﻦﻴ ﻣﺠتمﻌﺎﺕ ﺍﻟ ُ
ـ»ﻫوﻱ« ﻲﻓ ﺍﻟﺼﻦﻴ“
للمﺆلف :ﺩ .ﺩيﻔيﺪ ﺳترﻭﺏ

سﺒتمﺮﺒ

”ﻗرﺍﺀﺓ أﻭﻟيﺔ ﻲﻓ ﺍنﻘﻼﺏ غيﻨيﺎ كونﺎكرﻱ“
للمﺆلف :ﺩ .ﻣﺤمﺪ ﺍﻟسبيطﻠﻲ

يوليو

”ﺍﻟﺠﺰﺍﺋر :ﺍﻻنتﺨﺎبﺎﺕ ﺍﻟتﺸر�ﻌيﺔ ﻭﻋوﺩﺓ ﺍﳌﺤﺎفﻈﻦﻴ“
للمﺆلف :ﺩ .ﻣﺤمﺪ ﺍﻟسبيطﻠﻲ

ﺃبر�ﻞ

”ﺳيﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌيﺎه :ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻲﻓ ﺇفر�ﻘيﺎ“
للمﺆلفة :ﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﺸﻲ

فﺮﺒاير

”ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ نﻈﺎم ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻲﻓ ﺍﳌمﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌربيﺔ ﺍﻟسﻌوﺩيﺔ :ﻣوﺍكبﺔ ﻣﻌﺎيﺮﻴ ﺍﻟﻌمﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟيﺔ“
للمﺆلف :ﺩ .فﻬﺪ ﺍﻟﺸر�ﻒ

فﺮﺒاير

ُ
ﺗﺎﺭيﺦ َ
ُ
َ
ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻔرنﻲﺴ ﻟﻠﻌﻠمﺎنيﺔ ﻭﻋﻼﻗتﻬﺎ بﻘﻀيﺔ ﺍﳌسﻠمﻦﻴ ﺍﻟﻔرنسيﻦﻴ“
ﺍﻟﻼﺋﻜيﺔ؟
”ﻣﺎ
للمﺆلف :فيﺼﻞ ﺍٔبو ﺍﻟﺤسﻦ

فﺮﺒاير

”بِ َﻨﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﻲﻓ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠس ﺍﻟتﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠيﺠﻲ :ﺍﻟﻌمﻠيﺔ ﻭﺍﻟﻬيﻜﻞ“
للمﺆلف :ﺟﺎﺷوﺍ يﺎفﻌﻲ

يناير

”ﺇﺛيوبيﺎ :أﺯﻣﺔ ﺇﻗﻠيﻢ ﺍﻟتيﻐرﺍﻱ أﻭ ﺍﻟﺤرﺏ ﻲﻓ ﺯﻣﻦ ﺍﻟسﻠﻢ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ“
للمﺆلف :ﺩ .ﻣﺤمﺪ ﺍﻟسبيطﻠﻲ

متابعات إفريﻘية

متابعات إفريقية
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تحرير :الدكتور محمد السبيطلي
• د .مصطفى عبد اهلل أبو القاسم خشيم
• د .إيمان زهران

• نوال بالعـيد سـالم الفيتوري
• آية بدر

• حسين يـوسف القطروني

• د .نرمين محمد توفيق

• د .محمد عبدالحفيظ الشيخ

• زينب مصطفى رويحه

• خالد خميس السَّحاتي

www.kfcris.com

1

www.kfcris.com

العدد (  ) 12شعبان 1442هـ  -إبريل 2021م

ﺃﻏسﻄﺲ

”ﻣوكﺐ ﺍﳌوﻣيﺎﺀﺍﺕ :ﻗرﺍﺀﺓ ﺭﻣﺰ�ﺔ ﻲﻓ ﻣﺤﺎكﺎﺓ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟتﺎﺭيﺨﻲ“
للمﺆلف :ﺣمﺰﺓ كﺎﺷﻐرﻱ
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الكتﺐ والدوريات
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الكتﺐ والدوريات
الكتﺐ
أﺻدرت دار الفيصل الثﻘافية ،ذراع النشر في المركز،
الكتﺐ اﻵتية في عام ٢٠٢١م:

الكتﺐ العامة
ﺍﻟتﺤﻒ ﺍﻟﺨﺰفيﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳيﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣيﺔ

ﺍﻟﻤـﻠـﻒ ﺍﻷﻓـﻐـﺎﻧــﻲ

ﻣﻦ ﺍﻟﻘرﻥ ١٣ – ٣ﻫـ ١٩ - ٩ /م
)ﺍﳌﺤﻔوﻇﺔ ﻲﻓ ﻣركﺰ ﺍﳌﻠﻚ فيﺼﻞ ﻟﻠبﺤوﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣيﺔ(
ﺷﺎكر ﻣﺎنﻊ أبو ﺭﺍﺳيﻦ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )(٢٠٠١-١٩٧٧
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻷﻓﻐﺎﻧﻲ

ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟسمو ﺍﻟمﻠﻜﻲ ﺍﻷﻣير ﺗركﻲ ﺍﻟﻔيﺼﻞ ﺁﻝ ﺳﻌوﺩ

اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄن اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﻗﺪ ﻏﺰا أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻗﺪ ﺑﺪأت ﻣﻊ ﺣﻠﻮل اﻟﻈﻼم ﻓﻲ ﻛﺎﺑﻮل ﹶ
ﻗﺒﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت .وﻣﻦ

وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻴﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ ،ﺑﺪت ﻋﺸــﻴ ﹸﺔ
ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد ـ ﺑﻼ ﺷﻚ ـ ﻟﺤﻈ ﹰﺔ ﺟﻴﺪة »ﻹﺧﻔﺎء اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺴﻴﺌﺔ« .وإذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻫﺬه ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻣﻮﺳﻜﻮ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗ ﹺ
ﹸﺆت ﺛﻤﺎرﹶ ﻫﺎ.

فﻬﺎﺭﺱ ﺍﳌﺨطوﻃﺎﺕ ﺍﻷﺻﻠيﺔ

)ﺍﳌﺤﻔوﻇﺔ ﻲﻓ ﻣركﺰ ﺍﳌﻠﻚ فيﺼﻞ ﻟﻠبﺤوﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣيﺔ(

سلسلة تحﻘيﻖ التراث
كتﺎﺏ ﺍﳌُﺨتﺎﺭ ﻣﻦ كتﺎﺏ ﻋﺪﺩ ﺁﻱ ﺍﻟﻘرﺁﻥ ﻣمﺎ أﻃبﻖ ﻋﻠيﻪ أﻫﻞ ﺍﻟبﻠﺪﺍﻥ
أبو ﺍﻟﻌبﺎﺱ ﺍﻟﻔﻀﻞ بﻦ ﺷﺎﺫﺍﻥ بﻦ ﻋيﻰﺴ ﺍﻟرﺍﺯﻱ )ﺕ ٢٩٠ه(
المحقق :ﻣﺤمﺪ ﺍﻟطبرﺍنﻲ

كتﺎﺏ ﺍﻟبسيﻂ ﻲﻓ ﺍﻟﻨﺤو

ﺍﻟﻌﻠﺞ ﺍﻹﺷبيﻲﻠ
أبو ﻋبﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺿيﺎﺀ ﺍﻟﺪيﻦ ﻣﺤمﺪ بﻦ ﻋﻲﻠ ﺍبﻦ ِ

ﺼﻒ ﻟﻠسﺎﺭﻕ ﻭﺍﳌسرﻭﻕ ﻣﻨﻪ ﻲﻓ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺳرﻗﺎﺕ أبﻲ ﺍﻟطيﺐ ﺍﳌتﻨبﻲ
كتﺎﺏ ﺍﳌ ُْﻨ ِ
أبو ﻣﺤمﺪ ﺍﻟﺤسﻦ بﻦ ﻋﻲﻠ بﻦ ﻭكيﻊ ﱢ
ﺍﻟتﻨيﻲﺴ
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ﺗﺮﻛﻲ ﺍﻟﻔﻴﺼﻞ ﺁﻝ ﺳﻌﻮﺩ

ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻷفﻐﺎﻲﻧ

ﻣﺴﺎء ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﺮﻳﺎض ﻳﻮم  ٢٤دﻳﺴﻤﺒﺮ ١٩٧٩م،
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﹰ
ﺳﻤﻌﺖ
وﻛﻨﺖ أﺗﺎﺑﻊﹸ اﻟﺨﺪﻣ ﹶﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﻦ
ﹸ
ﹸ

٣٨
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الكتﺐ اإلﻧﺠليزية
سياسات السعودية تﺠاه المهاﺟرين والﻼﺟﺌين:
واﺟﺐ مﻘدس
د .ﺟوزيف أ .كشيشيان و د .فهد الشريف.

الدوريات
أﺻدرت دار الفيصل الثﻘافية،
ذراع النشر في المركز ،الدوريات اﻵتية
في عام ٢٠٢١م:

مﺠلة الدراسات اللﻐوية
مجلة الدراسات اللغوية ،هي مجلة فصلية
َّ
محكمة تحوي دراسات عن اللغة العربية .أُطلقت
اﳌجلة ﻲﻓ عام ١٩٩٩م .أصدرت اﳌجلة ً ٢٤
بحثا ﻲﻓ عام
٢٠٢١م ﻲﻓ اﳌجمل.

ﺍﳌﺠﻠﺪ

٢٣

ﺍﳌﺠﻠﺪ

٢٣

ﺍﳌﺠﻠﺪ

٢٣

ﺍﳌﺠﻠﺪ

٢٤

ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺭﻗﻢ  ٢ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺭﻗﻢ  ٣ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺭﻗﻢ  ٤ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺭﻗﻢ 1
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المﺠلة الدولية للدراسات اإلﻧساﻧية
تنشر دار الفيصل الثقافية »اﳌجلة الدولية للدراسات
اإلنسانية« كل أربعة أﺷهر باللغتﻦﻴ العربية واإلنجليزية
لصالﺢ مركز اﳌلك سلمان لﻺغاثة واألعمال اإلنسانية.

ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻟرﺍبﻊ
ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻟﺨﺎﻣس

مﺠلة الفيصل
تصدر مجلة الفيصل عددًا كل ﺷهرين.
أُطلقت اﳌجلة عام ١٩٧٧مُ ،
وضمَّ ت إﻰﻟ مركز اﳌلك فيصل عام ١٩٨٨م.

٥٣٦/٥٣٥

٥٣٨/٥٣٧

٥٣٢/٥٣1

٥٣٤/٥٣٣

ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ:
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟبﺸر�ﺔ
أم فﻨﺎﺅﻫﺎ؟

ﺍﻟسوﺳيوﻟوﺟيﺎ
ﺟوﺩﺓ ﺍﻟﺤيﺎﺓ:
ﻲﻓ ﻣﺪيﺢ ﺍﻟتسﺎﻣﺢ
ﺷرﻭﻁ ﻣﺜﺎﻟيﺔ ﻟﻠﻌيﺶ ﺍﻟﻌربيﺔ ﻲﻓ ﻣوﺍﺟﻬﺔ
ﺍﻟتﺤوﻻﺕ

٢٠٨

عدد النسﺦ

اﺷتراكات
المﺠﻼت
لعام ٢٠٢١م

مﺠلة الفيﺼﻞ الثقافية
مﺠلة الدراساﺕ اللﻐو�ة

٤٠
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1٤٦

عدد النسﺦ

٥٤٠/٥٣٩

٥٤٢/٥٤1

ﺍﻟبﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﻌربيﺔ:
ﻣسﺎﺀﻟﺔ ﺍﳌسﻜوﺕ
ﻋﻨﻪ ﻲﻓ ﺍﻟﺮﺘﺍﺙ

أﺩﺏ ﺍﻟطﻔﻞ:
بﻦﻴ غيﺎﺏ ﺍﳌﺆﺳسﺎﺕ
ﻭﺧطر ﺍﻟتﻘﻨيﺔ

٤1
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دار الفيصل الثﻘافية
مدير اإلدارة :د .ﻫباس الحربي
ﹸ
أ ﹸﻧشﺌت دار الفيصل الثﻘافية في  ١٧ربيع األول ١٣٩٧ﻫـ الموافﻖ  ٨مارس عام ١٩٧٧م
وﻧشر العدد األول من مﺠلة الفيصل في رﺟﺐ ١٣٩٧ﻫـ  -يوﻧيو ١٩٧٧م.
تﻘرر اﻧﻀمامها إلﻰ المركز في  ٢٥ﺟمادى اﻵﺧرة ١٤٠٨ﻫـ الموافﻖ  ١٤فبراير عام ١٩٨٨م.
وأﺻبحت ذراع النشر للمركز في عام ١٤١٢ﻫـ الموافﻖ ١٩٩١م .في عام ٢٠٢١م ،وقعت
الدار اتفاقيتين مع دور النشر داﺧل المملكة وﻧشرت سبعة كتﺐ .باإلﺿافة إلﻰ ﻧشر
الكتﺐ والدوريات؛ فﺈن الدار مسﺆولة عن ﺟميع أعمال التصميم والﻄباعة والتحرير
والترﺟمة في المركز.

٤٢
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الفعاليات البحثية

الفعاليات البحثية
ﺧﻼل عام ٢٠٢١م،
استﻀاف المركز  ٣٤فعالية بحثية.
ﺧمﺲ منها كاﻧت ﺣﻀورية بينما
كاﻧت  ٢٩منها افتراﺿية.

اللﻐة

ﻧوﻉ الفعالية

ﻋنواﻥ الفعالية )الﺠﻬة اﳌﺸاركة(

التاريﺦ

العربية

محاضرة عامة

افﺮﺘاضية

 ٢٠يناير

بﺪﻭ ﺍﻟﻨﻘﺐ ﻭبﺮﺌ ﺍﻟسبﻊ ١٠٠ :ﻋﺎم ﻣﻦ ﺍﻟسيﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﻝ

اإلنجليزية

محاضرة عامة

افﺮﺘاضية

 ١٦فﺮﺒاير

ﺍﻟتﻨميﺔ ﺍﻟﺤﻀر�ﺔ ﻲﻓ ﺍﻟيﺎبﺎﻥ )بﺎﻟتﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟيﺎبﺎﻥ(

اإلنجليزية

مناقشة

افﺮﺘاضية

 ٢٢فﺮﺒاير

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻيﺎغﺔ ﺇيرﺍﻥ :ﻣﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟسﻠطﺔ ﻲﻓ ﺍﻟﺠمﻬوﺭيﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣيﺔ

اإلنجليزية

حوار

افﺮﺘاﻲﺿ

 ٢٤فﺮﺒاير

ﺧسﺎﺭﺓ ﻫﻨﺪﻭﺳتﺎﻥ ﻭﺍﺳتﺤﺪﺍﺙ ﺍﻟﻬﻨﺪ :ﺣوﺍﺭ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻥ أﺣمﺪ ﻋﺎﺻﻒ

اإلنجليزية

حلقة نقاﺵ

افﺮﺘاضية

 ٣مارﺱ

ﺗوﺛيﻖ أنمﺎﻁ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟسﻌوﺩﻱ ﻭأنمﺎﻁ ﺍﻻﺳتﻬﻼﻙ ﺍﳌﺤﻲﻠ )بﺎﻟتﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟوﻃﻨيﺔ ﻟﻠتﻐﺬيﺔ  -ﺍﻟﻬيﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺀ(

العربية

حوار

افﺮﺘاﻲﺿ

 ٩مارﺱ

ﻋﻦ ﺍﻟﺼيﻨوﻟوﺟيﺎ ﺍﻟﻌربيﺔ :ﺣوﺍﺭ ﻣﻊ ﻟبﻨﻰ ﺍﻷﻣﻦﻴ

اإلنجليزية

حلقة نقاﺵ

افﺮﺘاضية

 ١٦مارﺱ

ﺗﻨﺸيﻂ ﺍﻻﺳتﺜمﺎﺭ ﻭﺭيﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋمﺎﻝ ﻲﻓ ﺍﻟﺸرﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
)بﺎﻟتﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﺠﻠس ﺍﻷﻃﻠﻨطﻲ(

اإلنجليزية

حلقة نقاﺵ

افﺮﺘاضية

 ٢٢مارﺱ

ﺍﻟتﻼﻗﻲ ﺍﻟتﺎﺭيﺨﻲ بﻦﻴ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺗﻦﻴ ﺍﻟيونﺎنيﺔ ﺍﻟﻘﺪيمﺔ ﻭﺍﻟﻌربيﺔ
)بﺎﻟتﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟيونﺎﻥ(

العربية

محاضرة عامة

افﺮﺘاضية

 ٢٤مارﺱ

ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎفيﺔ ﺍﻟسﻌوﺩيﺔ ﺍﻟﻌرﺍﻗيﺔ :ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻫتمﺎم ﺍﳌﺸﺮﺘﻙ ﻭﺁفﺎﻕ
ﺍﻟتﻌﺎﻭﻥ )بﺎﻟتﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺠﻠس ﺍﻟتﻨسيﻖ ﺍﻟسﻌوﺩﻱ ﺍﻟﻌرﺍﻗﻲ(

اإلنجليزية

حوار

افﺮﺘاﻲﺿ

 ٣١مارﺱ

ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗتﺼﺎﺩيﺔ ﺍﻷﻣر�ﻜيﺔ  -ﺍﻟسﻌوﺩيﺔ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟسﻼﺡ

اإلنجليزية

حلقة نقاﺵ

افﺮﺘاضية

 ٥أبريل

ﺗﺄﺛﺮﻴ كوفيﺪ ١٩-ﻋﻰﻠ ﺍﻟﺤيﺎﺓ ﺍﻻﺟتمﺎﻋيﺔ بﺎﻟر�ﺎﺽ )بﺎﻟتﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻋمﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠيﺎ ﻭﺍﻟبﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠمﻲ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠوم(

اإلنجليزية

حلقة نقاﺵ

افﺮﺘاضية

 ٧أبريل

أﺛر ﺍﻷفﻜﺎﺭ ﺍﻟﺜوﺭيﺔ ﻲﻓ ﺇفر�ﻘيﺎ ﻭﺁﺳيﺎ

العربية

حلقة نقاﺵ

افﺮﺘاضية

 ١١أبريل

ﺗﺤﺪيﺎﺕ ﺣﻜوﻣﺔ ﺍﻟوﺣﺪﺓ ﺍﻟوﻃﻨيﺔ ﺍﻟﻠيبيﺔ

اإلنجليزية

حلقة نقاﺵ

افﺮﺘاضية

 ٢٦مايو

أﻭﺯبﻜستﺎﻥ ﺍﻟﺠﺪيﺪﺓ  -ﺳيﺎﺳﺔ ﺧﺎﺭﺟيﺔ ﺟﺪيﺪﺓ )بﺎﻟتﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻌﻬﺪ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺮﺘﺍﺗيﺠيﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠيميﺔ ﺍﻟتﺎبﻊ ﻟرﺋيس ﺩﻭﻟﺔ أﻭﺯبﻜستﺎﻥ(

اإلنجليزية

حلقة نقاﺵ

افﺮﺘاضية

 ٢يونيو

ﺍﻟﺼﻦﻴ ﻭﺍﻟﺸرﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷمﺎﻝ ﺇفر�ﻘيﺎ :ﺍﻫتمﺎﻣﺎﺕ ﺟﺪيﺪﺓ ﻭﺗﻘﺎﺭﺏ ﺟﺪيﺪ
)بﺎﻟتﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺗﺸﺎﺗﺎم ﻫﺎﻭﺱ(

اإلنجليزية

حلقة نقاﺵ

افﺮﺘاضية

 ١٧يونيو

ﻫﻞ ّ
أﺛرﺕ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟتﻨميﺔ ﺍﻻﻗتﺼﺎﺩيﺔ ﺍﳌﺨتﻠﻔﺔ ﻲﻓ ﺍﳌﻐرﺏ ﺍﻟﻌربﻲ
ﻲﻓ ﺍﻟتﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﻠيمﻲ؟

اإلنجليزية

حوار

افﺮﺘاﻲﺿ

 ٢١يونيو

نﻈﺎم ﺍﻟتﻌﻠيﻢ ﻲﻓ ﺍﳌمﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌربيﺔ ﺍﻟسﻌوﺩيﺔ :ﺍﻟتﻐيﺮﻴ ﻭﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ
٤٦
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اللﻐة

ﻧوﻉ الفعالية

ﻋنواﻥ الفعالية )الﺠﻬة اﳌﺸاركة(

التاريﺦ

اإلنجليزية

حلقة نقاﺵ

افﺮﺘاضية

 ٢٩يوليو

ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﳌمﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌربيﺔ ﺍﻟسﻌوﺩيﺔ بﺄفﻐﺎنستﺎﻥ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ كوﺳيﻂ ﺳﻼم

اإلنجليزية

حوار

افﺮﺘاﻲﺿ

٢٣
أغسطس

ﺗﺸﻨﻎ ﺧﻪ ﻭﺍﻻﺭﺗبﺎﻃﺎﺕ بمﻨطﻘﺔ ﺍﳌﺤيﻂ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ

اإلنجليزية

حوار

افﺮﺘاﻲﺿ

 ١٣سبتمﺮﺒ

»ﺍﻟوﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺠيﺪﺓ ﻭﺍﻟوﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟسيﺌﺔ« :ﺍﻟتوﺟﻬﺎﺕ ﺗﺠﺎه ﺍﻟﻌمﻞ ﻭﻣﻔﻬوﻣﺎﺗﻪ
ﻭأﻭﻟو�ﺎﺗﻪ ﻲﻓ ﺍﳌمﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌربيﺔ ﺍﻟسﻌوﺩيﺔ

العربية

حلقة نقاﺵ

افﺮﺘاضية

 ٢٠سبتمﺮﺒ

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ” :ﺍﻟوﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺠيﺪﺓ ﻭﺍﻟوﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟسيﺌﺔ“ ﻲﻓ ﺍﳌمﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌربيﺔ ﺍﻟسﻌوﺩيﺔ

اإلنجليزية

حلقة نقاﺵ
(دعوات خاصة)

حضورية

 ٤أكتوبر

ﺗﻌﺰ�ﺰ فرﺹ ﺍﻟتﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻲﻟ ﻲﻓ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟسيﺮﺒﺍﻲﻧ :ﺍﻟﻔرﺹ ﻭﺍﻟتﺤﺪيﺎﺕ

اإلنجليزية

حلقة نقاﺵ
(دعوات خاصة)

حضورية

 ٥أكتوبر

ﺩﺭﻭﺱ ﻣستﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼرﺍﻋﺎﺕ :ﺧيﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟوﺿﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﻲﺋ ﻲﻓ ﺍﻟيمﻦ

اإلنجليزية

محاضرة عامة

حضورية

 ١١أكتوبر

ﺗﻨﺎفس ﺍﻟﻘوﻯ ﺍﻟﻌﻈمﻰ ﺍﳌﻌﺎﺻرﺓ

اإلنجليزية

محاضرة

افﺮﺘاضية

 ١٩أكتوبر

ﺗركيﺎ ﺍﳌﻌﺎﺻرﺓ ﻭﺍﻟﻌﺜمﺎنيﺔ ﺍﻟﺠﺪيﺪﺓ

اإلنجليزية

محاضرة

افﺮﺘاضية

 ٢٤أكتوبر

ﺗﺄﺛﺮﻴ ﺍﻟﺮﺘﺍبﻂ بﻦﻴ ﺍﻟطﺎﻗﺔ ﻭﺍﳌيﺎه ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻲﻓ ﺍﳌمﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌربيﺔ ﺍﻟسﻌوﺩيﺔ

اإلنجليزية

حلقة نقاﺵ
(دعوات خاصة)

حضورية

 ٢٥أكتوبر

ﺷبﻜﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟتمﺎﻋﻲ ﻲﻓ ﺍﳌمﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌربيﺔ ﺍﻟسﻌوﺩيﺔ
ﻣﺎ بﻌﺪ ﺟﺎﺋﺤﺔ كوﺭﻭنﺎ

اإلنجليزية

محاضرة عامة

حضورية

 ٢٥أكتوبر

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈر ﻲﻓ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻹﻗﻠيمﻲ

اإلنجليزية

محاضرة

افﺮﺘاضية

 ٩نوفمﺮﺒ

بﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻲﻓ ﺍﻟﺼﻦﻴ ﻭﺗﺎيوﺍﻥ :ﺍﻟبﺮﻴﻭﻗرﺍﻃيﺔ ،ﻭﺍﻟﺤمﻼﺕ ،ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻲﻓ أﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺨمسيﻨيﺎﺕ

اإلنجليزية

نقاﺵ

افﺮﺘاﻲﺿ

 ١ديسمﺮﺒ

ﻣﻨﻈوﺭ ﺍﻗتﺼﺎﺩﻱ ﳌﺎ بﻌﺪ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻲﻓ أﻣر�ﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗيﻨيﺔ

اإلنجليزية

ندوة

افﺮﺘاضية

 ٧ديسمﺮﺒ

ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟتطرﻑ ﺍﻟﻌﻨيﻒ بوﺍﺳطﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻹﺳﺮﺘﺍﺗيﺠﻲ
)بﺎﻟتﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣركﺰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌتﺤﺪﺓ ﳌﻜﺎفﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ(

العربية

محاضرة

افﺮﺘاضية

 ٧ديسمﺮﺒ

أﻻ يﺰﺍﻝ ﺍﻹﺳﻼم ﺫﺍ ﺻﻠﺔ ﻲﻓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠيﺠيﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪيﺔ؟

اإلنجليزية

محاضرة

افﺮﺘاضية

١٥
ديسمﺮﺒ

اإلنجليزية

حلقة نقاﺵ

افﺮﺘاضية

 ١٦ديسمﺮﺒ

٤٧

فﻀﺔ ﺇﺳبﺎنيﺔ ﻲﻓ ﺍﻟيمﻦ ﻭﻋمﻼﺕ ﻣﻌﺪنيﺔ يمﻨيﺔ ﻲﻓ ﺇﻗﻠيﻢ نيو ﺇنﻐﻼنﺪ
ﻲﻓ ﺍﻟﻘرﻥ ﺍﻟسﺎبﻊ ﻋﺸر
ﺍﳌمﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌربيﺔ ﺍﻟسﻌوﺩيﺔ ﻭﺍﻟتﺤوﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻲﻓ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟطﺎﻗﺔ:
ﺍﻟﻔرﺹ ﻭﺍﻟتﺤﺪيﺎﺕ
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دارة آل فيصل

دارة آل فيصل
ﺧﻼل عام ٢٠٢١م ،أكملت دارة آل فيصل
أعمالها علﻰ تكشيف وﺣفﻆ أوعية
المعلومات التي تﺨﺺ الملﻚ فيصل وآل
فيصل ،وأﺻبﺢ إﺟمالي عدد الصور التي
تمتلكها الدارة  ٢٠,٩١٣ﺻورة .كما تم تكشيف
وتفريﻎ  ٧٤مادة مرﺋية تﺨﺺ الملﻚ فيصل،
محفوﻇة في قسم الوساﺋل السمع
بصرية .واستكمل فريﻖ الدارة فهرسة
ﺟميع المﺠﻼت الوارد فيها ﺻور وأﺧبار
الملﻚ فيصل وبعﺾ أﻧﺠالﻪ ،وقد بلﻎ عدد
المﺠﻼت المفهرسة أكثر من  ١,٤٠٠مﺠلة
محلية وعربية وأﺟنبية.

ﺷجرة أبناء اﳌلك فيصل
مرتﻦﻴ بحسب األكﺮﺒ فاألصغر

أبناء اﳌلك فيصل ﻲﻓ صورة
تذكارية ،وهم:
ً
وقوفا من اليمﻦﻴ:
األمﺮﻴ ترﻲﻛ ،األمﺮﻴ بندر،
األمﺮﻴ عبدالرحمن ،األمﺮﻴ
سعد

جلوسً ا من اليمﻦﻴ:
األمﺮﻴ سعود ،األمﺮﻴ محمد،
األمﺮﻴ عبدالله ،األمﺮﻴ خالد

٥٠
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المكتبة

المكتبة
مدير اإلدارة :ﺩ .مﺼﺒاح بوزﻧيف

علﻰ مدار عام ٢٠٢١م ،قدمت مكتبة المركز ﺧدماتها
المﺨتلفة للباﺣثين ،من استﻘصاء معلومات ،والحصول علﻰ
مصادر ومراﺟع ﺟديدة ،وتصوير رقمي للوثاﺋﻖ ،وإرسال
إفادات رسمية )مثال :االستعﻼم عما إذا كان موﺿوع
ﹸ
بحﺚ معين قد بحﺚ من قبل( ،وإيداع األﻃروﺣات الﺠامعية
وإﺻدار ﺷهادة إيداع لها ،واإلﺟابة عن االستفسارات
المﺨتلفة ،وإرﺷاد الباﺣثين إلﻰ كل ما يساعدﻫم في إتمام
بحوثهم .ويوﺿﺢ الﺠدول اﻵتي أعداد أﻧواع الﺨدمات التي
قدمتها المكتبة للباﺣثين ﺧﻼل عام ٢٠٢١م:

ﻧوع الﺨدمة
 Ò
· °

1٠٥٠٩

 Ò
· °
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 Ò
· °

٢٥٥٢
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اﳌقتنياﺕ

ﻧوﻉ اﳌاﺩة

ﻋربي

٢٠٢1ﻡ

ﺍﻟﻜتﺐ

ﻻتيني

ﻋربي

٨٠٤

١٢

١٤٦٤٦٦

٤٢٤١٨

ﺍﻟﺪﻭﺭيﺎﺕ

١٤

-

٢٥٧١

٣٠٤٤

ﺍﻟرﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌيﺔ

٨٨

٨٣

٢٥٦٢١

١٦٩٦

ﺍﳌﺨطوﻃﺎﺕ ﺍﻷﺻﻠيﺔ

٨١

-

٢٨٥٩٤

-

ﺍﳌﺨطوﻃﺎﺕ ﺍﳌﺼوﺭﺓ

٤٩

-

١٤٠٠٠٠

-

ﺍﻟوﺛﺎﺋﻖ

-

-

٤٠٠٠٠

-

اﳌﺠموﻉ

11٣1

ﻧوﻉ اﳌاﺩة

اإلجماﻲﻟ

ﻻتيني

ﻋربي

ﺍﻟﻜتﺐ

٦٧٤

١٥

١٤٦٤٦٦

٤٢٤١٨

ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭيﺎﺕ

١١٦٥

٢٦

٤٨٣٢٥٥

٢٣٤٨٥

أﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ

٨٤٥

-

٥٩٢٢٨

-

ﺍﻟرﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌيﺔ

٣٥٧٨

٨٣

١٥٨٦٠٩

١٦٩٦

ﺍﳌﺨطوﻃﺎﺕ ﺍﻷﺻﻠيﺔ

١٧٥٠

-

١٩٨٧٥

-

ﺍﳌﺨطوﻃﺎﺕ ﺍﳌﺼوﺭﺓ

٤٩

-

٤٣٣٢١

-

ﺍﻟوﺛﺎﺋﻖ

٦٥٦

-

١٨٦٤٥

-

ﺍﳌﺤﻘﻖ ﻭﺍﳌﻨﺸوﺭ

-

-

٣٦٦٢٧

-

اﳌﺠموﻉ
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ﻋربي

٢٠٢1ﻡ

ﻻتيني

٤٣٠٤1٠

التكﺸيف والفﻬرسة

٥٥

اإلجماﻲﻟ

٨٨٤1

1٠٣٣٦٢٥

ﻻتيني

المتحف

المتحف
مديرة اإلدارة :رﺷا الفواز

اإلﻧﺠازات الرﺋيسة ﺧﻼل عام ٢٠٢١م:
قسم المعالﺠة والترميم
التعﻘيم
أول اﳌراحل للمحافظة عﻰﻠ اﳌواد التاريخية بالقضاء عﻰﻠ اﻵفات الحشرية والفطريات
داخل الوثائـق وأوراق اﳌخطوطات وأغلفتها الجلدية ،والتي يسبب بقاﺅهــا وعـدم
مكافحتها  -مع مرور الوقـت  -التلف الكامل لها ،وانتقال تلك اإلصابات إﻰﻟ مخطوطات
ووثائق أخرﻯ سليمة مجاورة.

ُ
وتجرﻯ هذه العملية دوريًّا باستخدام جهاز الفيصل للتعقيم بطريقة التﺮﺒيد الجاف
الذي يصل إﻰﻟ  ٣٠-درجة مﺌوية.

وقد تم ﺧﻼل عام ٢٠٢١م:

تعﻘيم

11٥
¡Î

٥٤
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1٠٧٦
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 ¨

¨
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الترميم
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وﺧﻼل عام ٢٠٢١م تم:

٣٧

 

٨

 

 

¡Î

  

Õ¡ Õ

٢

التﺠليد
أحد اإلجراءات الفنية للمحافظة علــى اﳌخطوطات والكتب بعد اﳌعالجة والﺮﺘميم حيﺚ يتوﻰﻟ
قسـم التجليد إعادة تجليدها من جديد بالجلد الطبيعي وزخرفتها بالنقوﺵ اﳌذهبة.

وقد ﺟرى ﺧﻼل عام ٢٠٢١م:
ً
ﻣﺨطوﻃﺎ بطر�ﻘﺔ ﺍﻟتﺠﻠيﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺗﺠﻠيﺪ ﻋﺪﺩ ٤٤
ﻋمﻞ ﺻﻨﺎﺩيﻖ ﻫﺪﺍيﺎ ﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔيﺼﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎفيﺔ
ﺗﺼميﻢ ﻭﺗﺠﻠيﺪ ﺳﺠﻠﻦﻴ ﻟﺰﻭﺍﺭ ﻣﻌرﺽ أﺳﻔﺎﺭ
٥٩
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قسم إدارة المﻘتنيات
األرﺷفة
تقوم عملية األرﺷفة عﻰﻠ جمع ورقمنة وأرﺷفة جميع الوثائق الخاصة
بالقطع اﳌتحفية ،وترقيم اﳌواد التاريخية بما يتناسب مع اﳌجموعات
اﳌتحفية واعتماد بطاقات متحفية للقطع اﳌعتمدة حسب اﳌواصفات
واﳌعايﺮﻴ العاﳌية من قبل اﳌجلس الدوﻲﻟ للمتاحف.

ﺧﻼل عام ٢٠٢١م ﺟرى:
•

¦  (MuseumPlus) º ÐÑ ¦ ÄÈ
 ´ ¨   ¡ ¬Ã å °
 §    §  µº §  À ÕÌº Í
. ° º   °

•

¦ .¶ § Åàæ

•

.     ç· §  °

•

´  ®º   ¡ ÇáÆ ¢Á °
.¯ °
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االقتناء
•
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التﺨزين
ﺧﻼل عام ٢٠٢١م ﺟرى:
•

إنشاء مستودع (منطقة تخزين) ﻲﻓ وحدة الذاكرة السعودية بهدف جمع األﺷرطة
الصوتية ﻲﻓ مكان واحد وتأمﻦﻴ الظروف البيﺌية اﳌالئمة لها ،حتى ُتحفﻆ بالطريقة
ً
عوضا عن وضعها ﻲﻓ أدراﺝ خشبية كما ﻲﻓ السابق.
اﳌناسبة

•

العمل عﻰﻠ تحقيق أفضل أساليب الحفﻆ والتخزين للقطع اﳌتحفية من خالل تصنيع
 ٣١علبة خاصة بتخزين األﺷرطة الصوتية (الكاسيت) بوحدة الذاكرة السعودية،
وكذلك  ٦٥علبة لحفﻆ القطع اﳌتحفية.

•

تعقيم  ٩٣مجلدً ا من مكتبة الدكتور سعد الصويان

تﻘديم االستشارات
 §   ¡¬  £Î ë¥ º   È
.  £Î ë¥
  À Ã
   ® ¹
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قسم المعارض والفعاليات
المعارض االفتراﺿية
•

معرض وهج االفﺮﺘاﻲﺿ

•

عدد اﳌشاهدات ٧٤٢٢ :مشاهدة

الفعاليات والمشاركات
•
•

•

 ¢ Î  ÄÅÆÅÇ µ º Ä º
.é ¯³ ° À  ¡ · Ã Ã

³

´ì Ñ

   Çè  ¬¡ Ê §í ª
 À º
¡̈ §º £·  Î µº À Äº  ² § É ¬  Î
.ÄÅÆÅÇ Ù¡± ÅÅ – ÅÆÅÇ  Çã

     À Äº §Ï  º Íº
º À º
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أعمال المتحف
بعد إﻏﻼق المتحف ألعمال التﺠديد والصياﻧة في ﺷهر مارس ٢٠٢١م،
ﺟرى تنفيﺬ اﻵتي:
•

توسعة مساحة اﳌتحف وذلك بﺈضافة جزئية زجاجية جديدة تكون اﳌدخل الرئيس للمتحف.

•

صيانة جميع خزائن العرض الخاصة باﳌتحف.

•

تغيﺮﻴ األرضيات إﻰﻟ الرخام ،وإعادة طالء الجدران ،وصيانة أعمال الخشب من مشربيات وأبواﺏ.

•

العمل عﻰﻠ اإلعداد ﳌعرض »أسفار« من اختيار اﳌحتوﻯ وكتابة النصوﺹ.
اف ُتتﺢ اﳌعرض ﻲﻓ  ٢٧فﺮﺒاير ٢٠٢٢م.

التﻄوع والتدريﺐ
ﹰ
ﺧﻼل عام ٢٠٢١م ﺟرى تدريﺐ  ١٦متدربا:

٦٣

•

 ٧طالﺏ من جامعة اﳌلك سعود ،كلية السياحة واﻵثار ،قسم إدارة موارد الﺮﺘاث
ﻲﻓ اإلدارة اﳌتحفية.

•

 ٥متدربﻦﻴ ومتدربات ﻲﻓ قسم معالجة وترميم اﳌخطوطات.

•

ثالث متدربات ﻲﻓ قسم التجليد.

•

كما قام اﳌهندﺱ عبد الرحمن الدويس بالتطوع لدينا مدة  ٦ﺷهور ﻲﻓ وضع تصور اﳌتحف
خالل ترميم قاعات العرض.
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الدعم اإلداري

الدعم اإلداري

إدارة الشﺆون اإلدارية والمالية
مدير اإلدارة :ﺻالﺢ الﺸمراﻧي
  §         Ô¡  º ¡ º
º      º  º     ¥ ´ À
 .´       · £  ¥
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إدارة المشاريع والتﻄوير
مدير اإلدارة :ﺇبراهيم الدﻏيثر
عملت إدارة اﳌشاريع والتطوير عﻰﻠ متابعة اﳌشاريع القائمة داخل اﳌركز ،إضافة إﻰﻟ كونها
نقطة التواصل مع الجهات الخارجية اﳌختلفة بهدف استقطاﺏ اﳌشاريع ،ورفع التقارير
الالزمة وضمان رضا اﳌستفيدين حول جودة اﳌخرجات اﳌقدمة ﻲﻓ اﳌشاريع .كما قامت
اإلدارة بتبني مراجعة وتقييم بعض الخدمات التي يقدمها اﳌركز سواء أكانت داخلية أم
خارجية من حيﺚ التأكد من وجود اإلجراءات السليمة واﳌناسبة ورفع التقارير التطويرية
الالزمة لﻺدارة العليا ،كما قامت اإلدارة بالعمل مع إدارات اﳌركز اﳌختلفة إلعداد دليل
كامل بالسياسات واإلجراءات الخاصة باﳌركز وما زال العمل قائمً ا عليه.
ساهمت اإلدارة مساهمة فعالة ﻲﻓ مراجعة اإلنجازات التي تمت بناء عﻰﻠ األهداف
اإلسﺮﺘاتيجية خالل األعوام ٢٠٢٠-٢٠١٦م وذلك بحصر األعمال اﳌنجزة ،وإعداد نموذﺝ
تحليل األعمال ( )SWOT Analysisبالتعاون مع إدارات اﳌركز اﳌختلفة ،وتقييم األعمال
اﳌقدمة وربطها باألهداف اإلسﺮﺘاتيجية ،مما كان له دور كبﺮﻴ ﻲﻓ اﳌساهمة واﳌساعدة
لتشكيل األهداف اإلسﺮﺘاتيجية الحالية للمركز ٢٠٢٥-٢٠٢١م.

إدارة االتصال المﺆسسي
مدير اإلدارة :بندر الﺠﻬني
تتوﻰﻟ إدارة االتصال اﳌﺆسﻲﺴ التنسيق الفعال لجميع االتصاالت الداخلية والخارجية،
وإنشاء وبناء السمعة اﳌﺆسسية والحفاﻅ عليها مع أصحاﺏ اﳌصلحة وجمهور اﳌركز؛
باإلضافة إﻰﻟ تطوير اإلجراءات اﳌتبعة لتسهيل التواصل داخل اﳌركز ومع ﺷركائه
الخارجيﻦﻴ ،وتنظيم وتنسيق اللقاءات والفعاليات الداخلية والخارجية ،وتنظيم
اﳌﺆتمرات والندوات واﳌعارض واالجتماعات التي يقيمها اﳌركز ،وتقديم الدعم اللوجستي
للوفود والزيارات ،والتنسيق مع وسائل اإلعالم اﳌحلية والدولية لتغطية أنشطة اﳌركز
وفعالياته اﳌختلفة إعالميًّا وتوثيقها وأرﺷفتها وصياغة أخبارها وكتابة التقارير بشأنها.
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عدد متابعي ﺣسابات التواﺻل
االﺟتماعي للمركز
ﺗو�تر

) @KFCRIS_enﻭ (@KFCRIS

ﻟيﻨﻜﺪﺇﻥ )ﻣركﺰ ﺍﻟمﻠﻚ فيﺼﻞ ﻟﻠبﺤوﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣيﺔ(
فيسبوﻙ )ﻣركﺰ ﺍﻟمﻠﻚ فيﺼﻞ ﻟﻠبﺤوﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣيﺔ(
يوﺗيوﺏ )(KFCRIS
ﺍنستﻐرﺍم )(kfcris_sa

+٧,٥٠٠
+٤,٠٠٠

+٣٣,٥٠٠
+٢٢,٥٠٠
+٢٠,٥٠٠

ﻣركﺰ ﺍﻟمﻠﻚ فيﺼﻞ ﻟﻠبﺤوﺙ
ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣيﺔ
ﺹ.ﺏ  - ٥١٠٤٩الرياض ١١٥٤٣ -
المملكة العربية السعودية
هاتف+٩٦٦ ١١ ٤٥٥ ٥٥٠٤ :
فاكس+٩٦٦ ١١ ٤٦٥ ٩٩٩٣ :
www.kfcris.com
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