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مــقـــــدمـــــة

«نحن نريد أن تكون هذه المملكة، اآلن وبعد خمسين سنة من اآلن، 

إن شاء الله، مصدر إشعاع لإلنسانية والسالم» – الملك فيصل بن 

عبدالعزيز )١٣٩٥هـ/١٩٧٥م(.

في عام ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م، بعد ثماني سنوات من استشهاد الملك فيصل 

–رحمه الله– أسست مؤسسُة الملك فيصل الخيرية مركَز الملك فيصل 

للبحوث والدراسات اإلسالمية، بهدف مواصلة الرسالة السامية للملك 

الراحل لنقل المعرفة بين المملكة العربية السعودية وبقية العالم. ومنذ 

ذلك الحين، كان المركز منبًرا علميًّا وفكريًّا وثقافيًّا.  

يتمثل الدور الرئيس للمركز في توفير منصة معرفية تجمع الباحثين 

والمؤسسات البحثية محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا 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 أدواًرا متنوعة بدًءا 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  
ا للمعرفة العلمية ا إنسانيًّ أن نكون نبعً

والفكرية والثقافية.  

الرسالة  
ا إثراء المشهدين العلمي والثقافي محليًّ

ا ببحوث أصيلة وموارد مميزة وخبرات فريدة.   وعالميًّ

القيم  
نشر المعرفة  •

تمكين البحث العلمي  •
حفظ التراث اإلنساني    •
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اعتمد سمو رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية األمير 

تركي الفيصل إستراتيجية المركز ٢٠٢١-٢٠٢٥م التي تعتبر خريطة الطريق للمركز لألعوام 

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.

استناًدا 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 

الشراكات وفرص التعاون ونقل المعرفة، وفي جانب إجراءات العمل ومواكبًة للمستجدات 

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.

٢٠٢١-٢٠٢٥م

األهداف اإلستراتيجية للسنوات الخمس
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نظرة على ٢٠٢١م

�� - ١٧ نوفمبر ٢٠٢١م�� ���� �����

حوار حول كتاب «الملف األفغاني»

�� - ٧ أكتوبر ٢٠٢١م���� ����� ���
� �
��

تدشين كتاب «الملف األفغاني» الطبعة العربية

ها هو العام األربعون من تأسيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 

اإلسالمية يطل علينا، حاماًل عدًدا من األسئلة الصعبة المتعلقة بمسيرة المركز: 

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؟

صاحب السمو الملكي
األمير تركي الفيصل

رئيس مجلس إدارة المركز

إن العرض الذي نضعه بين يدي القارئ سوف يجيب عن 

هذه األسئلة وغيرها مما يهمُّ الباحث الحريص معرفته 

عن مسيرة المركز، وكيف استطاع المضي قدًما على 

رغم العقبات، وأسهم -بما قدمه من جهود- في مسيرة 

التنمية الثقافية والمعرفية في بالدنا. 

خالل عام ٢٠٢١م:
نشر األمير تركي كتاًبا جديًدا بعنوان: «الملف 

األفغاني». يستذكر الكتاب الحقبة التي كان سموه 

فيها رئيًسا لالستخبارات العامة السعودية. ويحكي 

الكتاب بعض أسرار العالقة السعودية مع أفغانستان 

من وقت الغزو السوفيتي في عام ١٩٧٩م إلى حادثة 

١١ سبتمبر 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 

م ألسامة بن  طالبان إلى السلطة والمأوى الذي ُقدِّ

الدن. جاء الكتاب في وقت عادت فيه أفغانستان إلى 

األضواء بعد انسحاب القوات األمريكية وعودة طالبان 

إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس ٢٠٢١م. ُنشر 

Arabian الكتاب في األصل باللغة اإلنجليزية عن دار

Publishing بلندن، ونشر مركز الملك فيصل للبحوث 

والدراسات اإلسالمية )دار الفيصل الثقافية( النسخة 

العربية في المملكة العربية السعودية. 

������� �	�� -  ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١م ������ ������ ������

تدشين كتاب «الملف األفغاني» الطبعة اإلنجليز�ة 
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 ال تلين
ٌ

منهٌج ثابت وعزيمة

لعل من أبرز ما يتميز به مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 

اإلسالمية، في سعيه لتحقيق أهدافه، أنه يملك منهًجا ثابًتا 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.  

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

تحمل بشائر الخطة اإلستراتيجية للسنوات الخمس القادمة )٢٠٢١-

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

األستاذ تركي الشويعر
ف

َّ
األمين العام المكل

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

القادمة من جهود يتكاتف الجميع لتحقيقها، ويستعين عليها المركز 

بأفضل الخبرات المتوافرة؛ فالنهضة المراد تحقيقها لبالدنا تستحق مّنا 

جميًعا بذل كل ما نملك من جهود من أجل رفعة وطننا العزيز.

٢ يونيو ٢٠٢١م

توقيع مذكرة تفاهم مع مركز التحالف اإلسالمي 

العسكري لمحاربة اإلرهاب

٣ أكتوبر ٢٠٢١م

زيارة وزير الثقافة العراقي جناح المركز في معرض الكتاب

٨ أغسطس ٢٠٢١م

زيارة المندوب الدائم للمملكة لدى األمم المتحدة

١ نوفمبر ٢٠٢١م

زيارة وفد من مركز األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب
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المشاريع
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خالل عام ٢٠٢١م

برنامج الدراسات الثقافية

برنامج الدراسات االجتماعية االقتصادية

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

رؤية 2030 واإلصالحات في المملكة العربية السعودية

شبكات األمان االجتماعي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

المجتمع، والتعليم، والوظائف في المملكة العربية السعودية

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

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

المملكة العربية السعودية خالل عام واحد، باإلضافة إلى عرض وتحليل المؤشرات العامة 

للثقافة. جمع التقرير بيانات من أكثر من ٨٠ جهة حكومية وخاصة، باإلضافة إلى ١٨ نقاًشا 

بؤريًّا شارك فيه ١٣٨ فاعاًل في المجال الثقافي وُمسح بعينة ممثلة بلغت ٣٠٠٠ مواطن ومقيم 

من جميع مناطق المملكة.

سلسلة مدونات صوتية ُتطلع المستمعين على التقدم الذي حققته رؤية المملكة ٢٠٣٠ بالتعاون 

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

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

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.

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.

عمل مركز الملك فيصل على مشاريع بحثية،
وإصدارات، وسياسات
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برنامج الدراسات اإلفريقية

برنامج الدراسات اآلسيوية

مبادرة السياسات

متابعات إفريقية

مشروع الترجمة

ChinaMed مشروع

رؤى من السياسات والممارسات السياحية العالمية

تقرير شهري يحرره د. محمد السبيطلي. تناقش السلسلة الملفات والقضايا السياسية واالقتصادية 

واألمنية المختلفة في القارة اإلفريقية التي تهم ُسّكانها وانعكاساتها اإلقليمية والدولية باإلضافة 

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

ترجمة المواد األرشيفية الصادرة باللغة الصينية عن العالم العربي من عصور التانغ والسونغ. 

يشرف عليها الدكتور وان لي.

مشروع مشترك مع )ChinaMed(، وهو مشروع يديره مركز دراسات المتوسطية بجامعة 

بكين ومعهد تورينو للشؤون العالمية. وهو جزء من )TOChina Hub( الذي 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.

ُيعنى 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 

جانًبا سلبيًّا للسياحة في العصر الرقمي؟» 

الباحث المسؤول: مها عبدالرحمن فالته.





االتفاقيات



خالل عام ٢٠٢١م

مركز الحضارة اإلسالمية في أوزبكستان 
التابع لمجلس الوزراء األوزبكي

ُوقِّعت هذه المذكرة بمنتدى االستثمار السعودي األوزبكي. تم اتفاق 

المركزين على بناء عالقات بحثية إستراتيجية ومستدامة في خدمة 

اإلرث الحضاري اإلسالمي المشترك.

٢٣
ينـايـر

ع مركز الملك فيصل ٦ اتفاقيات
َّ

وق
مع جهات خارجية
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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 

البرامج والمبادرات تحقيًقا ألهداف رؤية ٢٠٣٠.

٢
فبراير

معهد الدراسات الدولية واإلقليمية، 
جامعة تشينغهوا

 تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون البحثي بين الطرفين، 

والعمل على تحقيق األهداف المشتركة.

٦
أبريل

مذكرة تفاهم مع مركز التحالف اإلسالمي 
العسكري لمحاربة اإلرهاب

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون البحثي في مجاالت محاربة اإلرهاب.

٢
يونيو 

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

بوزارة التعليم لتعزيز التعاون البحثي في مجال سياسات التعليم.

٢٨
مارس





البرامج البحثية
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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، 

برنامج الدراسات اآلسيوية، إضافة إلى برنامج الدراسات 
طلق عام ٢٠٢١م.

ُ
اليمنية الذي أ

برنامج الدراسات الثقافية
ُيعنى برنامج الدراسات الثقافية بدراسة السياسات والظواهر الثقافية وتأثيرها 

وتأثرها بالسياقات االجتماعية والسياسية، ويتبنى في ذلك مفهوًما واسًعا 

للثقافة، يشمل الُهوية والخطاب الثقافي والممارسات الثقافية، إلى جانب اإلنتاج 

الثقافي اإلبداعي. يسعى البرنامج إلى اإلسهام في َحْفِز فهم أعمق للتغيرات 

الثقافية على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية، وتحسين جودة النقاشات 

حول السياسات الَمْعِنية بالثقافة. يركز البرنامج حاليًّا على مشروعه مع وزارة 

الثقافة: ”الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية“.
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برنامج الدراسات اآلسيوية
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برنامج الدراسات االجتماعية االقتصادية
يناقش برنامج الدراسات االجتماعية االقتصادية التطورات والمفاهيم والنظريات 

االجتماعية-االقتصادية المعاصرة. إضافًة إلى استهدافه دراسة أهمية الموضوعات 

االجتماعية-االقتصادية لمجتمعات ومجموعات محددة مع التركيز على المملكة 

م البرنامج مناهج  العربية السعودية ودول الخليج والعالم العربي واإلسالمي. يقِدّ

متعددة االختصاصات تشمل نظريات اجتماعية-اقتصادية، والسياسة االجتماعية، 

وموضوعات اجتماعية-ثقافية. وهذا يهدف إلى توفير صورة شاملة وتحليل دقيق 

لألسئلة الناجمة عن التالزم بين المجتمعات واالقتصادات.

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 أيًضا 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.

برنامج الدراسات اإلفريقية
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أحمد العوفي، رئيس برنامج الدراسات الثقافية

فيصل أبوالحسن، باحث في برنامج الدراسات الثقافية
اإلصدارات في المركز في عام ٢٠٢١م:

• َما الالئكيُة؟ تاريُخ الَفهم الفرنسي للعلمانية وعالقتها بقضية المسلمين الفرنسيين، 
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, co-
authored with Manuel Schubert.

• “Undocumented Migrants in Saudi Arabia: COVID‐19 and Amnesty Reforms,” 
International Migration.

الباحثون
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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 ٢٠٢٤، مركز فاروس   •
لالستشارات والدراسات االستراتيجية.

جيل «كورونا»: الرسائل السياسية لـ«االحتجاجات الليلية» في تونس، مركز المستقبل   •
لألبحاث 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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د. محمد السديري، رئيس برنامج الدراسات اآلسيوية
اإلصدارات في المركز في عام ٢٠٢١م:

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

اإلصدارات خارج المركز في عام ٢٠٢١م:

• “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(.

فارس السليمان، باحث في برنامج الدراسات اآلسيوية
اإلصدارات في المركز في عام ٢٠٢١م:

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

اإلصدارات خارج المركز في عام ٢٠٢١م:

• “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(.

محمد الرميزان، باحث في برنامج الدراسات اآلسيوية
اإلصدارات في المركز في عام ٢٠٢١م:

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

اإلصدارات خارج المركز في عام ٢٠٢١م:

• 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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 د. عبدالله حميدالدين، رئيس برنامج الدراسات اليمنية
اإلصدارات في المركز في عام ٢٠٢١م:

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

اإلصدارات خارج المركز في عام ٢٠٢١م:

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

أيائل القرني، باحثة في برنامج الدراسات اليمنية

د. جوزيف كشيشيان، باحث رئيس 
اإلصدارات في المركز في عام ٢٠٢١م:

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

اإلصدارات خارج المركز في عام ٢٠٢١م:

• 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 US-
China 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.

سارة العتيبي، باحثة

حنين السديس، باحثة
اإلصدارات في المركز في عام ٢٠٢١م:

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

كميل األحمد، باحث مساعد
اإلصدارات في المركز في عام ٢٠٢١م:

• أفغانستان: نحو طريق مجهول، تقرير خاص.

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

فيصل بن معيقل، باحث مساعد
اإلصدارات في المركز في عام ٢٠٢١م:

• السلوك التصويتي للمملكة العربية السعودية في الجمعية العامة لألمم المتحدة ٢٠١٧-
٢٠٢١م، تقرير خاص.
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الباحثون المتعاونون

د. بول سوليفان (زميل دولي متميز في المجلس الوطني 
للعالقات العربية األمريكية)

اإلصدارات خارج المركز في عام ٢٠٢١م:

• “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.

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

اإلصدارات في المركز في عام ٢٠٢١م:

• فرنسا والدولة السعودية األولى، قراءات.  

اإلصدارات خارج المركز في عام ٢٠٢١م:

• 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 Post-
Salafism )Florence: European University Institute(.

د. وانج تنجي (أستاذ مساعد، جامعة تشينغهوا)، برنامج الدراسات اآلسيوية
اإلصدارات خارج المركز في عام ٢٠٢١م:

•  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.



الباحثون الزائرون

د. نيل كويليام (باحث متعاون، تشاتام هاوس)
د. وان لي (أستاذ، جامعة شينيانج للزراعة والغابات)، برنامج الدراسات اآلسيوية

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 اآلسيوية

عمر كريم (باحث دكتوراه، جامعة برمنجهام)، برنامج الدراسات اآلسيوية
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 اآلسيوية

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 )١٩٩١-٢٠٠٩(

٢٩    |    العـــرض الســــنوي 2021





األوراق البحثية
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األوراق البحثية

رقم العدد

٦٣

رقم العدد

1٥

رقم العدد

٦٢

رقم العدد

1٤

رقم العدد

٦1

رقم العدد

1٣

رقم العدد

٦٠

«المملكة العربية السعودية وحقوق الملكية الفكر�ة: دروس من النهج الصيني»

نورة الز�د للمؤلفة:

ّب: في رسوم صخر�ة من تيماء المملكة العربية السعودية» «الضَّ

للمؤلف: د. سليمان بن عبدالرحمن الذييب

««نهج» النبّي على ضفاف نهر «يالو»: تواريخ المسلمين في شمال شرقي آسيا» 

للمؤلف: د. محمد السديري

«فرنسا والدولة السعودية األولى»

للمؤلف: د. لو�س بلين

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

للمؤلفين: د. مارك ثومبسون ود. هناء المعيبد

«بروايات الُحّجاج المغاربة: رحالُت حج (١٣٢١هـ [١٩٠٣-١٩٠٤م]) محمد بن عبد الكبير 
الَكّتاني ومحمد بن جعفر الَكّتاني في عصر البخار، واإلمبر�الية، والعولمة»

للمؤلفة: د. أميكي كاتمان

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

للمؤلف: جيرمي الكي

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

(أوراق عن الدراسات اإلنسانية)

ورقة بحثية عن الدراسات اإلنسانية تزيد على ٥٠٠٠ كلمة. 
في عام ٢٠٢١م نشر المركز ثالثة أعداد من قراءات:
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مكانة المملكة العربية السعودية 
في السياسة الخارجية الفرنسية 

منذ اندالع االنتفاضات العربية

جرييمي اليك

فرنسا والدولة السعودية األوىل
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المملكة العربّية السعودّية دي
وحقوق الملكّية الفكريّة: 
دروس من النهج الصينّي

نورة حمود عبدالعزيز الزيد

ّب:  الضَّ
 يف رسوم صخرية من تيماء

اململكة العربية السعودية

سليمان بن عبدالرحمن الذييب
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»الوظائف الجيدة والوظائف 
 السيئة«: التوجهات تجاه العمل 

 ومفهوماته وأولوياته
في المملكة العربية السعودية

مارك ثومبسون
هناء املعيبد

قراءات

دراسات
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تحليل يزيد على ٢٠٠٠ كلمة.
ا: ا خاصًّ في عام ٢٠٢١م نشر المركز ١٤ تقريرً

ديسمرب
”السالح الرتيك يف إفر�قيا: دوافع التسو�ق ونماذج التعاون“

للمؤلف: د. محمد السبيطلي

ديسمرب
”مخاطر السالم: عملية السالم 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 األحمد

سبتمرب
”السلوك التصو�تي للمملكة العربية السعودية يف الجمعية العامة

لألمم املتحدة ٢٠١٧-٢٠٢١م“
للمؤلف: فيصل بن معيقل

يوليو
”اإلسالم وسياسة الهو�ة الفرنسية: تطور الخطابات السياسية“

للمؤلف: فيصل أبو الحسن

”اإلعدامات اإليرانيَّة ١٩٨٨: إبراهيم رئييس عضو يف لجنة املوت بشهادة حسني منتظري“يوليو

يوليو
”الدوريات السعودية: مجلة الدعوة يف سياق الصحوة اإلسالمية“

للمؤلفة: حنين السديس

يونيو
”سياسة إيران الثورة تجاه إفر�قيا“

للمؤلفة: د. بنفشه كي نوش

يونيو
”تشاد بعد إدريس ديبي: أزمة النظام ومأزق اإلقليم“

للمؤلف: د. محمد السبيطلي

مايو
”رؤية ٢٠٣٠ واإلصالحات يف اململكة العربية السعودية:

حقائق وأرقام (أبر�ل ٢٠١٥ – أبر�ل٢٠٢١)“
تقديم د. سعود السرحان

أبر�ل
”العالقات الجورجية – السعودية: الدوافع الثنائية والتحديات اإلقليمية“

للمؤلف: محمد الرميزان

مارس
”تجاوز العالقات االقتصادية األمر�كية - السعودية حدود النفط والسالح“

للمؤلفين: ديفيد كينر وكميل األحمد

يناير
”الخيارات اإلسرتاتيجية التي تواجه الجيش اللبناين يف القرن الحادي والعشر�ن“

للمؤلفين: د. فرانسيسكو سلفادور باروسو كورتيس و د. جوزيف أ. كشيشيان

تقرير خاص

ذو الحجة ١٤٤٢هـ - أغسطس ٢٠٢١م

اإلسالم وسياسة الهوية الفرنسية:
تطّور الخطابات السياسية

فيصل أبوالحسن

تقرير خاص

رمضان ١٤٤٢هـ - مايو ٢٠٢١م

تقديم: سعود السرحان

رؤية 2030 واإلصالحات في المملكة العربية 
السعودية: حقائق وأرقام

أبريل 2015 - أبريل 2021م

تقرير خاص

شوال ١٤٤٢هـ - يونيو ٢٠٢١م

سياسة إيران الثورة تجاه إفريقيا

بنفشه يك نوش

٢٠٢١م

تقرير خاص

رجب ١٤٤٢هـ - مارس ٢٠٢١م

تجاوز العالقات االقتصادية األمريكية - السعودية 
حدود النفط والسالح

ديفيد كيرن وكميل األحمد

تقارير خاصة 
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تعليقات

متابعات إفريقية

نوفمرب
”اململكة العربية السعودية واتفاقية باريس للمناخ“

للمؤلفة: د.عائشة السر�حي

نوفمرب
”املساجد «العربية» و«تصيني» اإلسالم بني مجتمعات الـ«ُهوي» يف الصني“

للمؤلف: د. ديفيد ستروب

سبتمرب
”قراءة أولية يف انقالب غينيا كوناكري“

للمؤلف: د. محمد السبيطلي

أغسطس
”موكب املومياءات: قراءة رمز�ة يف محاكاة الحدث التاريخي“

للمؤلف: حمزة كاشغري

يوليو
”الجزائر: االنتخابات التشر�عية وعودة املحافظني“

للمؤلف: د. محمد السبيطلي

أبر�ل
”سياسات املياه: معضلة سد النهضة يف إفر�قيا“

للمؤلفة: سارة الجشي

فرباير
”إصالحات نظام الكفالة يف اململكة العربية السعودية: مواكبة معايري العمل الدولية“

للمؤلف: د. فهد الشر�ف

فرباير
”َما الالئكيُة؟ تاريُخ الَفهم الفرنيس للعلمانية وعالقتها بقضية املسلمني الفرنسيني“

للمؤلف: فيصل أبو الحسن

فرباير
”بَِنى األمن يف دول مجلس التعاون الخليجي: العملية والهيكل“

للمؤلف: جاشوا يافعي

يناير
”إثيوبيا: أزمة إقليم التيغراي أو الحرب يف زمن السلم واإلصالح“

للمؤلف: د. محمد السبيطلي

”إصالحات نظام الكفالة يف اململكة العربية السعودية: مواكبة معايري العمل الدولية“

www.kfcris.com 1 www.kfcris.com

متابعات إفريقية

العدد ) 12 ( شعبان 1442هـ - إبريل 2021م

د. مصطفى عبد اهلل أبو القاسم خشيم  •
د. إيمان زهران  •

حسين يـوسف القطروني  •
د. محمد عبدالحفيظ الشيخ  •

خالد خميس السَّحاتي  •

نوال بالعـيد سـالم الفيتوري  •
آية بدر  •

د. نرمين محمد توفيق  •
زينب مصطفى رويحه  •

تحرير: الدكتور محمد السبيطلي
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الكتب والدوريات
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الكتب والدوريات

سلسلة تحقيق التراث

كتاب املُختار 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
أبو عبد الله ضياء الدين محمد بن عيل ابن الِعلج اإلشبييل

كتاب املُْنِصف للسارق واملسروق منه يف إظهار سرقات أبي الطيب املتنبي
أبو محمد الحسن بن عيل بن وكيع التنِّييس

رئيس االستخبارات العامة (١٩٧٧-٢٠٠١)
المملكة العربية السعودية

تركي الفيصل آل سعود
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ال

١٩٧٩م،  ديسمبر   ٢٤ يوم  الرياض  بتوقيت  مساءً  السابعة  الساعة  كانت 
سمعتُ  حين  البريطانية،  اإلذاعة  لهيئة  العالمية  الخدمةَ  أتابعُ  وكنتُ 
األخبار التي تفيد بأن االتحاد السوفيتي قد غزا أفغانستان. وكانت العملية 
ومن  ساعات.  ثالث  حوالي  قبلَ  كابول  في  الظالم  حلول  مع  بدأت  قد 
الغربي، بدت عشــيةُ  الفعل  التركيز على رد  السوفيتية، مع  النظر  وجهة 
عيد الميالد ـ بال شك ـ لحظةً جيدة «إلخفاء األخبار السيئة». وإذا كانت 

ها. هذه هي طريقة تفكير موسكو، فإنها لم تُؤتِ ثمارَ

الكتب

أصدرت دار الفيصل الثقافية، ذراع النشر في المركز،
الكتب اآلتية في عام ٢٠٢١م:

الكتب العامة

التحف الخزفية الفارسية اإلسالمية
من القرن ٣ – ١٣هـ / ٩ - ١٩م

(املحفوظة يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية)

شاكر مانع أبو راسين

امللف األفغاين
صاحب السمو الملكي األمير تركي الفيصل آل سعود

فهارس املخطوطات األصلية
(املحفوظة يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية)
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الكتب اإلنجليزية

الدوريات

سياسات السعودية تجاه المهاجرين والالجئين: 
واجب مقدس

د. جوزيف أ. كشيشيان و د. فهد الشريف.

أصدرت دار الفيصل الثقافية،
ذراع النشر في المركز، الدوريات اآلتية 

في عام ٢٠٢١م:

مجلة الدراسات اللغوية
مجلة الدراسات اللغوية، هي مجلة فصلية 

مة تحوي دراسات عن اللغة العربية. أُطلقت  محكَّ
املجلة يف عام ١٩٩٩م. أصدرت املجلة ٢٤ بحًثا يف عام 

٢٠٢١م يف املجمل. 

املجلد

٢٤
 العدد رقم 1

املجلد

٢٣
 العدد رقم ٢

املجلد

٢٣
 العدد رقم ٣

املجلد

٢٣
 العدد رقم ٤
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المجلة الدولية للدراسات اإلنسانية
 تنشر دار الفيصل الثقافية «املجلة الدولية للدراسات 

اإلنسانية» كل أربعة أشهر باللغتني العربية واإلنجليزية 
لصالح مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية. 

العدد 
الثالث

العدد 
الرابع

العدد 
الخامس

عدد النسخ

٢٠٨ اشتراكات 
المجالت

لعام ٢٠٢١م

مجلة الفيصل الثقافية

عدد النسخمجلة الدراسات اللغو�ة

1٤٦

مجلة الفيصل
تصدر مجلة الفيصل عدًدا كل شهرين. 

ت إىل مركز امللك فيصل عام ١٩٨٨م. أُطلقت املجلة عام ١٩٧٧م، وُضمَّ

٥٣٢/٥٣1

العلم واألخالق: 
سعادة البشر�ة

أم فناؤها؟

٥٣٨/٥٣٧

السوسيولوجيا 
العربية يف مواجهة 

التحوالت

٥٣٤/٥٣٣

يف مديح التسامح

٥٤٠/٥٣٩

الباحثة العربية: 
مساءلة املسكوت 

عنه يف الرتاث

٥٣٦/٥٣٥

جودة الحياة:
شروط مثالية للعيش

٥٤٢/٥٤1

أدب الطفل:
بني غياب املؤسسات 

وخطر التقنية



٤1    |    العـــرض الســــنوي 2021



٤٢    |    العـــرض الســــنوي 2021

دار الفيصل الثقافية
مدير اإلدارة: د. هباس الحربي

نشئت دار الفيصل الثقافية في ١٧ ربيع األول ١٣٩٧هـ الموافق ٨ مارس عام ١٩٧٧م 
ُ
أ

شر العدد األول من مجلة الفيصل في رجب ١٣٩٧هـ - يونيو ١٩٧٧م. 
ُ
ون

تقرر انضمامها إلى المركز في ٢٥ جمادى اآلخرة ١٤٠٨هـ الموافق ١٤ فبراير 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.
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الفعاليات البحثية

خالل عام ٢٠٢١م،
استضاف المركز ٣٤ فعالية بحثية.

خمس منها كانت حضورية بينما 
كانت ٢٩ منها افتراضية. 

عنوان الفعالية (الجهة املشاركة)التاريخنوع الفعاليةاللغة

بدو النقب وبرئ السبع: ١٠٠ عام من السياسة والنضال٢٠ ينايرافرتاضيةمحاضرة عامةالعربية

التنمية الحضر�ة يف اليابان (بالتعاون مع سفارة اليابان)١٦ فربايرافرتاضيةمحاضرة عامةاإلنجليزية

إعادة صياغة إيران: مخاوف السلطة يف الجمهورية اإلسالمية٢٢ فربايرافرتاضيةمناقشةاإلنجليزية

خسارة هندوستان واستحداث الهند: حوار مع منان أحمد عاصف٢٤ فربايرافرتايضحواراإلنجليزية

٣ مارسافرتاضيةحلقة نقاشاإلنجليزية
توثيق أنماط الغذاء السعودي وأنماط االستهالك املحيل (بالتعاون مع 

اللجنة الوطنية للتغذية - الهيئة العامة للغذاء والدواء)

عن الصينولوجيا العربية: حوار مع لبنى األمني٩ مارسافرتايضحوارالعربية

١٦ مارسافرتاضيةحلقة نقاشاإلنجليزية
تنشيط االستثمار وريادة األعمال يف الشرق األوسط

(بالتعاون مع املجلس األطلنطي)

٢٢ مارسافرتاضيةحلقة نقاشاإلنجليزية
التالقي التاريخي بني الحضارتني اليونانية القديمة والعربية

(بالتعاون مع سفارة اليونان)

٢٤ مارسافرتاضيةمحاضرة عامةالعربية
العالقات الثقافية السعودية العراقية: مجاالت االهتمام املشرتك وآفاق 

التعاون (بالتعاون مع مجلس التنسيق السعودي العراقي)

تجاوز العالقات االقتصادية األمر�كية - السعودية حدود النفط والسالح٣١ مارسافرتايضحواراإلنجليزية

٥ أبريلافرتاضيةحلقة نقاشاإلنجليزية
تأثري كوفيد-١٩ عىل الحياة االجتماعية بالر�اض (بالتعاون مع عمادة 

الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة دار العلوم)

أثر األفكار الثورية يف إفر�قيا وآسيا٧ أبريلافرتاضيةحلقة نقاشاإلنجليزية

تحديات حكومة الوحدة الوطنية الليبية١١ أبريلافرتاضيةحلقة نقاشالعربية

٢٦ مايوافرتاضيةحلقة نقاشاإلنجليزية
أوزبكستان الجديدة - سياسة خارجية جديدة (بالتعاون مع معهد 
الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية التابع لرئيس دولة أوزبكستان)

٢ يونيوافرتاضيةحلقة نقاشاإلنجليزية
الصني والشرق األوسط وشمال إفر�قيا: اهتمامات جديدة وتقارب جديد 

(بالتعاون مع تشاتام هاوس)

١٧ يونيوافرتاضيةحلقة نقاشاإلنجليزية
هل أّثرت تجارب التنمية االقتصادية املختلفة يف املغرب العربي

يف التكامل اإلقليمي؟

نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية: التغيري واإلصالحات٢١ يونيوافرتايضحواراإلنجليزية
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عنوان الفعالية (الجهة املشاركة)التاريخنوع الفعاليةاللغة

عالقات اململكة العربية السعودية بأفغانستان ودورها كوسيط سالم٢٩ يوليوافرتاضيةحلقة نقاشاإلنجليزية

افرتايضحواراإلنجليزية
٢٣

أغسطس
تشنغ خه واالرتباطات بمنطقة املحيط الهندي

١٣ سبتمربافرتايضحواراإلنجليزية
«الوظائف الجيدة والوظائف السيئة»: التوجهات تجاه العمل ومفهوماته 

وأولو�اته يف اململكة العربية السعودية

مناقشة: ”الوظائف الجيدة والوظائف السيئة“ يف اململكة العربية السعودية٢٠ سبتمربافرتاضيةحلقة نقاشالعربية

اإلنجليزية
حلقة نقاش 

)دعوات خاصة(
تعز�ز فرص التعاون الدويل يف الفضاء السيرباين: الفرص والتحديات٤ أكتوبرحضورية

اإلنجليزية
حلقة نقاش 

)دعوات خاصة(
دروس مستفادة من الصراعات: خيارات الوضع النهايئ يف اليمن٥ أكتوبرحضورية

تنافس القوى العظمى املعاصرة١١ أكتوبرحضوريةمحاضرة عامةاإلنجليزية

تركيا املعاصرة والعثمانية الجديدة١٩ أكتوبرافرتاضيةمحاضرة اإلنجليزية

تأثري الرتابط بني الطاقة واملياه والغذاء يف اململكة العربية السعودية٢٤ أكتوبرافرتاضيةمحاضرةاإلنجليزية

اإلنجليزية
حلقة نقاش 

)دعوات خاصة(
٢٥ أكتوبرحضورية

شبكة األمان االجتماعي يف اململكة العربية السعودية 
ما بعد جائحة كورونا

إعادة النظر يف األمن اإلقليمي٢٥ أكتوبرحضوريةمحاضرة عامةاإلنجليزية

٩ نوفمربافرتاضيةمحاضرةاإلنجليزية
بناء الدولة يف الصني وتايوان: البريوقراطية، والحمالت، واألداء 

يف أوائل الخمسينيات

منظور اقتصادي ملا بعد الجائحة يف أمر�كا الالتينية١ ديسمربافرتايضنقاش اإلنجليزية

٧ ديسمربافرتاضيةندوةاإلنجليزية
مقاومة التطرف العنيف بواسطة االتصال اإلسرتاتيجي

(بالتعاون مع مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب)

أال يزال اإلسالم ذا صلة يف العالقات الخليجية الهندية؟٧ ديسمربافرتاضيةمحاضرةالعربية

افرتاضيةمحاضرةاإلنجليزية
١٥

ديسمرب
فضة إسبانية يف اليمن وعمالت معدنية يمنية يف إقليم نيو إنغالند

يف القرن السابع عشر

١٦ ديسمربافرتاضيةحلقة نقاشاإلنجليزية
اململكة العربية السعودية والتحول العاملي يف مجال الطاقة:

الفرص والتحديات





دارة آل فيصل
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دارة آل فيصل

خالل 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 ٢٠,٩١٣ صورة. كما تم تكشيف 
وتفريغ ٧٤ مادة مرئية تخص الملك فيصل، 

محفوظة في قسم الوسائل السمع 
بصرية. واستكمل فريق الدارة فهرسة 
جميع المجالت الوارد فيها صور وأخبار 

الملك فيصل وبعض أنجاله، وقد بلغ عدد 
المجالت المفهرسة أكثر من ١,٤٠٠ مجلة 

محلية وعربية وأجنبية.

شجرة أبناء امللك فيصل
مرتني بحسب األكرب فاألصغر

 أبناء امللك فيصل يف صورة 
تذكارية، وهم:

وقوًفا من اليمني:
األمري تريك، األمري بندر،

األمري عبدالرحمن، األمري 
سعد

جلوًسا من اليمني:
األمري سعود، األمري محمد، 
األمري عبدالله، األمري خالد
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المكتبة

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: االستعالم عما إذا كان موضوع 

حث من قبل)، وإيداع األطروحات الجامعية  بحث معين قد بُ
وإصدار شهادة إيداع لها، واإلجابة عن االستفسارات 

المختلفة، وإرشاد الباحثين إلى كل ما يساعدهم في إتمام 
بحوثهم. ويوضح الجدول اآلتي أعداد أنواع الخدمات التي 

قدمتها المكتبة للباحثين خالل عام ٢٠٢١م:

مدير اإلدارة: د. مصباح بوزنيف 

 ������
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املقتنيات

نوع املادة
اإلجمايل٢٠٢1م

التينيعربيالتينيعربي

٨٠٤١٢١٤٦٤٦٦٤٢٤١٨الكتب

٢٥٧١٣٠٤٤-١٤الدوريات

٨٨٨٣٢٥٦٢١١٦٩٦الرسائل الجامعية

-٢٨٥٩٤-٨١املخطوطات األصلية

-١٤٠٠٠٠-٤٩املخطوطات املصورة

-٤٠٠٠٠--الوثائق

11٣1٤٣٠٤1٠املجموع

التكشيف والفهرسة

نوع املادة
اإلجمايل٢٠٢1م

التينيعربيالتينيعربي

٦٧٤١٥١٤٦٤٦٦٤٢٤١٨الكتب

١١٦٥٢٦٤٨٣٢٥٥٢٣٤٨٥مقاالت الدوريات

-٥٩٢٢٨-٨٤٥أوراق الندوات

٣٥٧٨٨٣١٥٨٦٠٩١٦٩٦الرسائل الجامعية

-١٩٨٧٥-١٧٥٠املخطوطات األصلية

-٤٣٣٢١-٤٩املخطوطات املصورة

-١٨٦٤٥-٦٥٦الوثائق

-٣٦٦٢٧--املحقق واملنشور

٨٨٤11٠٣٣٦٢٥املجموع
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المتحف 

اإلنجازات الرئيسة خالل عام ٢٠٢١م:

مديرة اإلدارة: رشا الفواز 

قسم المعالجة والترميم

التعقيم
أول املراحل للمحافظة عىل املواد التاريخية بالقضاء عىل اآلفات الحشرية والفطريات 

داخل الوثائـق وأوراق املخطوطات وأغلفتها الجلدية، والتي يسبب بقاؤهــا وعـدم 
مكافحتها - مع مرور الوقـت - التلف الكامل لها، وانتقال تلك اإلصابات إىل مخطوطات 

ووثائق أخرى سليمة مجاورة. 

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

وقد تم خالل عام ٢٠٢١م:

تعقيم

�Î�¡����̈���

������ ��¡��̈	���

 §��¶
���
±����

11٥1٠٧٦
٥٤1٣

٧٥

مجموع ما تم تعقيمه من مواد تاريخية ١٣٣٣
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الترميم
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التجليد
 أحد اإلجراءات الفنية للمحافظة علــى املخطوطات والكتب بعد املعالجة والرتميم حيث يتوىل 

قسـم التجليد إعادة تجليدها من جديد بالجلد الطبيعي وزخرفتها بالنقوش املذهبة.

وقد جرى خالل عام ٢٠٢١م:

تجليد عدد ٤٤ مخطوًطا بطر�قة التجليد اإلسالمي

عمل صناديق هدايا لدار الفيصل الثقافية

تصميم وتجليد سجلني لزوار معرض أسفار
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قسم إدارة المقتنيات

األرشفة
تقوم عملية األرشفة عىل جمع ورقمنة وأرشفة جميع الوثائق الخاصة 

بالقطع املتحفية، وترقيم املواد التاريخية بما يتناسب مع املجموعات 
املتحفية واعتماد بطاقات متحفية للقطع املعتمدة حسب املواصفات 

واملعايري العاملية من قبل املجلس الدويل للمتاحف. 

خالل عام ٢٠٢١م جرى:
 (MuseumPlus) �º� Ð�Ñ��� ��¦�� Ä�È� �
¦  •

 �������´ ��̈��	� ����� ����¡�� ¬Ã� å °����
 �� §��� µ���º §��� À Õ�Ì�º Í���� �� ��� �§���

.��� °���� ������º ��	��� °���

 .����¶ §��� Åàæ ��¦��  •

 ®�º �����  � ��¡� ÇáÆ ¢�Á��� °����  � �����´  •
.�����¯�� °���

.������ ��� ������ ������ ç�· §����� ����� °�  •
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التخزين

خالل عام ٢٠٢١م جرى:
إنشاء مستودع )منطقة تخزين( يف وحدة الذاكرة السعودية بهدف جمع األشرطة   •
الصوتية يف مكان واحد وتأمني الظروف البيئية املالئمة لها، حتى ُتحفظ بالطريقة 

املناسبة عوًضا عن وضعها يف أدراج خشبية كما يف السابق.

العمل عىل تحقيق أفضل أساليب الحفظ والتخزين للقطع املتحفية من خالل تصنيع   •
٣١ علبة خاصة بتخزين األشرطة الصوتية )الكاسيت( بوحدة الذاكرة السعودية، 

وكذلك ٦٥ علبة لحفظ القطع املتحفية. 

تعقيم ٩٣ مجلًدا من مكتبة الدكتور سعد الصويان  •

االقتناء
 Ä� ��	�º �������� ��
��  � °��� ®���� §��� ª�� ����	� ���� Ä£��  •

�ÄÅÆÅÇ 
�Ï� Çè é����� ���� ®�º ������ ���	�� ����  � ÄÇßêè
.�����¯�� °��� ®�º ����� Â� ��Ã�

:ÄÅÆÅÇ 
����� Çß é����� °���� §��� §ë�¥ ���  � Ä£��  •

.������ ���� ���� ª�� ������ ����� ������  •

.â³Çæàè Ä
�� Ç ¾
�³ ����� ����  •

 .¼±����� ë��� µ�È� ��¡�� ���� ª�� µ���  •

.�ë�� °Ô´� ����  � ����  •

.â³ÇæãÅ Ä��� ��
��� �	�� �����  •

تقديم االستشارات
  � �£Î ë�¥ ����º �����
�� ��È��� ¬¡��  ���� ��� §����� �����

.��� ���� �£Î ë�¥ �
�� À ��Ã
 �
¹� ®��� ����� ��



قسم المعارض والفعاليات

المعارض االفتراضية
معرض وهج االفرتايض  •

عدد املشاهدات: ٧٤٢٢ مشاهدة  •

الفعاليات والمشاركات
 ìÑ�´ �³� �
�� ¢�
Î   ÄÅÆÅÇ µ������ �º��� Ä����� �����º  •

.é����� ¯³ °���� À ����� �¡�
·  �Ã ��Ã��

Çè� ������ ¬¡� Ê� §��í� ª��� ������ ���� �
�� À �����º  •
  � §�º �£· �	Î�� µ��º À Ä��º� ����²� §�É� ¬� �������� �Î̈�¡��

.ÄÅÆÅÇ Ù¡�±� ÅÅ – ÅÆÅÇ ����� Çã

 ���
�� ����� ���� À Ä��º §�Ï� ���
�º Í���º �
�º À �����º  •
.ÄÅÆÅÇ Ï���� ÅÇ-Çß §�º À ����� ��� /§���º
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أعمال المتحف

بعد إغالق المتحف ألعمال التجديد والصيانة في شهر مارس ٢٠٢١م، 
جرى تنفيذ اآلتي:

توسعة مساحة املتحف وذلك بإضافة جزئية زجاجية جديدة تكون املدخل الرئيس للمتحف.  •

صيانة جميع خزائن العرض الخاصة باملتحف.  •

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

العمل عىل اإلعداد ملعرض «أسفار» من اختيار املحتوى وكتابة النصوص.  •
افُتتح املعرض يف ٢٧ فرباير ٢٠٢٢م.

ا: خالل عام ٢٠٢١م جرى تدريب ١٦ متدربً
٧ طالب من جامعة امللك سعود، كلية السياحة واآلثار، قسم إدارة موارد الرتاث  •

يف اإلدارة املتحفية.

٥ متدربني ومتدربات يف قسم معالجة وترميم املخطوطات.  •

ثالث متدربات يف قسم التجليد.  •

كما قام املهندس عبد الرحمن الدويس بالتطوع لدينا مدة ٦ شهور يف وضع تصور املتحف   •
خالل ترميم قاعات العرض.

التطوع والتدريب





الدعم اإلداري
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الدعم اإلداري

مدير اإلدارة: صالح الشمراني

 ������  � ���� ��Ô�¡� ��
º �¡��� ����º� ����� ����� §��� ���
 ������º ��	��� ��
��� ���º� ����º ������ ����� ���¥ �´��� À

.������´� ������ ��	��� ������ ����·� ��£���  �¥�

إدارة الشؤون اإلدارية والمالية
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إدارة االتصال المؤسسي

إدارة المشاريع والتطوير

مدير اإلدارة: بندر الجهني

تتوىل إدارة االتصال املؤسيس التنسيق الفعال لجميع االتصاالت الداخلية والخارجية، 
وإنشاء وبناء السمعة املؤسسية والحفاظ عليها مع أصحاب املصلحة وجمهور املركز؛ 

باإلضافة إىل تطوير اإلجراءات املتبعة لتسهيل التواصل داخل املركز ومع شركائه 
الخارجيني، وتنظيم وتنسيق اللقاءات والفعاليات الداخلية والخارجية، وتنظيم 

املؤتمرات والندوات واملعارض واالجتماعات التي يقيمها املركز، وتقديم الدعم اللوجستي 
للوفود والزيارات، والتنسيق مع وسائل اإلعالم املحلية والدولية لتغطية أنشطة املركز 
وفعالياته املختلفة إعالميًّا وتوثيقها وأرشفتها وصياغة أخبارها وكتابة التقارير بشأنها.

مدير اإلدارة: إبراهيم الدغيثر

عملت إدارة املشاريع والتطوير عىل متابعة املشاريع القائمة داخل املركز، إضافة إىل كونها 
نقطة التواصل مع الجهات الخارجية املختلفة بهدف استقطاب املشاريع، ورفع التقارير 

الالزمة وضمان رضا املستفيدين حول جودة املخرجات املقدمة يف املشاريع. كما قامت 
اإلدارة بتبني مراجعة وتقييم بعض الخدمات التي يقدمها املركز سواء أكانت داخلية أم 

خارجية من حيث التأكد من وجود اإلجراءات السليمة واملناسبة ورفع التقارير التطويرية 
الالزمة لإلدارة العليا، كما قامت اإلدارة بالعمل مع إدارات املركز املختلفة إلعداد دليل 

كامل بالسياسات واإلجراءات الخاصة باملركز وما زال العمل قائًما عليه.

ساهمت اإلدارة مساهمة فعالة يف مراجعة اإلنجازات التي تمت بناء عىل األهداف 
اإلسرتاتيجية خالل األعوام ٢٠١٦-٢٠٢٠م وذلك بحصر األعمال املنجزة، وإعداد نموذج 

تحليل األعمال )SWOT Analysis( بالتعاون مع إدارات املركز املختلفة، وتقييم األعمال 
املقدمة وربطها باألهداف اإلسرتاتيجية، مما كان له دور كبري يف املساهمة واملساعدة 

لتشكيل األهداف اإلسرتاتيجية الحالية للمركز ٢٠٢١-٢٠٢٥م.



عدد متابعي حسابات التواصل
االجتماعي للمركز  

+٣٣,٥٠٠
+٢٢,٥٠٠

+٢٠,٥٠٠
+٧,٥٠٠

+٤,٠٠٠

(@KFCRIS و @KFCRIS_en)  تو�تر

لينكدإن (مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية)

فيسبوك (مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية)

 (KFCRIS) يوتيوب

(kfcris_sa) انستغرام

مركز الملك فيصل للبحوث
والدراسات اإلسالمية

ص.ب ٥١٠٤٩ - الرياض - ١١٥٤٣
المملكة العربية السعودية

هاتف: ٥٥٠٤ ٤٥٥ ١١ ٩٦٦+
فاكس: ٩٩٩٣ ٤٦٥ ١١ ٩٦٦+

www.kfcris.com
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