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 ندوة

 *المغيبة الحقائق إبراز في ودورها ،التاريخية األطالس

 

 للمحاضر: الذاتية السرية 

  املغل ث أمحد بن اهعبد بن سام  األستاذ/ الشي. 

 مبحافظررررر  املررررر ز مدينررررر  مواليرررررد مرررررن -

 هر.1382 عام ،األحساء

 ر رررري  ختصررررص ،تيبيرررر  بكررررالوريو  -

 جغيافريا. وفيعي تاري ،

 .ةمبكي سن فري الكيي  القيآن حف  -

 للمشرريوع االجتماعيرر  العلرروم تررأليف لفييررق اكعضررو  َفلِّررُك -

                                      
 ينررايي 24 املوافررق هررر1436 اآلخرري ربيرر اليابرر  مررن   السررب  مسرراء أقيمرر  *

 ،املغلرروث أمحررد بررن اهللسررامي بررن عبررد   األسررتا  سررعا ة قرردم ا، م2015

 الشرامل  للمشريوع  االجتماعي  العلوم تأليف فييق عضو املش ور، األطالسي

طرررال  األ ترررأليف فييرررق عضرررو ،والتعلررري  الرتبيررر  بررروزارة املنررراه  لت رررويي

 بررن إبررياهي  الرردكتور سررتا األ وأ ارهررا ،الع ي التعليميرر  برردارة امللررك عبررد

 اإلجتماعيرر  العلرروم بكليرر  واحلضررارة الترراري  قسرر  ر رري  املرر يي، حممررد

 اإلسالمي . سعو  بن حممد اإلمام جبامع 
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 وعرررن والتعلررري ، الرتبيررر  بررروزارة املنررراه  لت رررويي الشرررامل

 للمشيوع. التعليمي تصمي وال الفي الدع  على مشيًفا

 امللرررررك بررررردارة التعليميررررر  األطرررررال  ترررررأليف فييرررررق عضرررررو -

 الرتبيررر  وزارة عرررن الترررارخيي اجلانررر  وممثرررل الع ي ،عبرررد

 املشيوع. فري والتعلي 

 العبيكران  مبكتبر   املدرسري   األطرال   تررأليف  فييرق  عضو -

 بالييا .

 واألوقرررا  اإلسرررالمي  الشررررررررررررؤون وزيررري قبرررل مرررن َفُكلِّررر -

 الررردعوة تررراري  أطلررر  )وثيقررر  بإعررردا  واالرشرررا  لررردعوةوا

 هر.1429 سن  ،اإلسالمي  

 )وثيقر   بإعردا   واآلثرار  للسرياح   العام  اهليئ  قبل من َفُكلِّ -

 املنررررت  فررررري واألثرررررررررررررررريي  السرررررررررررياحي  املفرررراهي  تضررررمن

 لت ويرررررررررررررررري الشررررامل باملشرررريوع التعلرررري  ملنرررراه  التعليمرررري

 اهليئر   برن  التفراه   مريكية  حس  هر،1430 سن  اه  املن

 والتعلي . الرتبي  ووزارة واآلثار للسياح  العام 

 وزارة ورقررررررررررر   بإعردا   والتعلري   الرتبير   وزيري  قبل من َفُكلِّ -

 بالرردول العميانرري للرررتاث الرردولي للمررؤمتي والتعلرري  الرتبيرر 

 سررررن  الرررردولي ؤمتياملرررر فررررري تقررررد  ا ومت اإلسرررررررررررررررالمي ، 

 هر.1431
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 الري   السياحي  لرتبي ل املصور األطل  ملشيوع مديي ا َفُكلِّ -

 هر.15/8/1432 فري منه االنت اء مت

 امللكري  السرمو  صراح   قبل من هر1/2/1432 فري َفُكلِّ -

 من قرر  أميرررري الع ي عبررد بررن عبداحملسررن بررن سررعو  األمررري

 األثيير   ابرات والكت النقرو   أطلر   فكرررررية  بإعرررردا  حا ل

 والتعلرري   الرتبيرر  بررإ ارة للعمررل  تفييغرره ومت ،حا ررل مبن قرر 

   املشيوع. وثيق  إلجناز حا ل مبن ق 

 فرررري والرتبويررر  العلميررر  الشرر ا ات  مرررن العديرررد علرررى حصررل  -

 املدرسي. الكتا  وتصمي  تأليف يجمال

 بعررر  وقرررياءة ،والنميرررات السرررك  علررر  فرررري اهتمرررام لديررره -

 األثيي . والق   التارخيي ، اتواللوح الكتابي ، النقو 

 امل بوع : مؤلفاته أه 

 مكتبررررر  ونشررررري طبررررر  واليسرررررل، األنبيررررراء تررررراري  أطلررررر  -

 ومت .عامليرر  لغررات عرردة إىل وترريج  طبعرر .  12) العبيكرران،

 ناصري  بن حممد الشي  معالي قبل من الكتا  هيا تيشي 

 اإلسررالمي العررام لياب رر  املسررررررررراعد العررام األمررن العبررو  

 العررررررررررررريبي  باجمللرررررر  منشررررررررررور )مقررررررال عامليرررررر  ررررررررا  ةجل

  ول جلرا  ة  الشربا   اهللعبرد  ير  األ  ِقبرل  ومرن  هر ،1421

 منشررور )مقررال اإلبررداعي للعمررل اخلليجرري، التعرراون جملرر 
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 إىل حتويلره  مت قرد  األطلر   هيا أن علم ا اليوم ، جييدة فري

  30) مررن الكويرر ،  ولرر  تلف يررون لقنرراة تلف يرروني بينررام 

 فرري  املؤلرف  استضراف   ومت هرر 1427 سرن   رمضران  فري حلق 

   العويد. الع ي عبد الشي  بتقدي  حلقاته بع 

 طبرر  ،طبعررات  ، (8 اليسررول لسرررية التررارخيي األطلرر  -

 الكتررا  هرريا وحقررق بالييررا ، العبيكرران مكتبرر  ونشرري

 مواسرر  خلمسرر  انتشررار ا  واألوسرر  مبيع ررا )األكثرري وسررابقه

 اآلخري  هرو  بتحويلره  الكوير    ولر   تلف يرون  قام وقد .متتالي 

 سررررن  رمضرررران فررررري حلقرررر   30) مررررن تلف يرررروني ل نررررام 

 اليسرول  سررية  يسرتعي   مسرتقل  أطلر   أول ف رو  هر.1428

  الضرروء تسررلي  خررالل مررن و لررك واملكرران، ال مرران عرر 

 لغررات إىل تيمجترره ومت النبويرر . السرررية أحررداث مواقرر  علررى

 .ارسي والف الرتكي  اللغ  من ا عاملي 

 طبر   ،طبعرات   ، (4 الصرديق  بكري  أبري  اخلليف  أطل  -

 بالييا . العبيكان مكتب  ونشي

 طبرر  ،طبعررات  ، (4 اخل ررا  بررن عمرري اخلليفرر  أطلرر  -

 إىل تيمجتررره مت وقرررد بالييرررا . العبيكررران مكتبررر  ونشررري

 الفارسي . اللغ 

 طبرر  ،طبعررات  ، (3 عفرران بررن عثمرران اخلليفرر  أطلررر  -

 بالييا . العبيكان مكتب  ونشي
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 طبر   ،طبعرات   ، (3 طالر   أبري  برن  علري  اخلليفر   أطل  -

 إىل تيمجتررره مت وقرررد بالييرررا . العبيكررران مكتبررر  ونشررري

 الرتكي . اللغ 

 العبيكران  مكتب  ونشي طب  ،طبعات  4) األ يان، أطل  -

 ويتنرراول الكرربري. الق رر  مررن صررفح   751) فررري بالييررا 

 ع  انتشار  ،عقا د ،)تاري  باأل يان التعييف األطل  هيا

 مر   بالديانر ،  اخلراص  احلردث  مسريح  على تفصيلي  خيا  

 ومت املوثقررررر ، والنصررررروص بالصررررور  معتقرررررد كرررررل ترررردعي  

 املختلف . اإلعالم وسا ل ع  الكتا  استعيا 

 طبر   ، الصديق بكرررري أبي ع د فري اليِ  َّة حيو  أطل  -

 .نطبعت   هر.1429 بالييا ، العبيكان مكتب  ونشرررري

 فرررري اإلسرررالمي املشررريق علرررى الصرررليبي  احلمرررالت لررر أط -

 بالييا . العبيكان مكتب  ونشي طب  الوس ى، العصور

 ، الياشرردين اخللفرراء ع ررد فررري التارخييرر  األحررداث أهرر  -

 طبعات . ثالث) الوراق  ار

 كرررربري، مقررررا  جداريرررر   )خيي رررر   اليسررررول غرررر وات -

 يقالصرد  بكري  أبري  ع رد  فرري  الريِ  َّة  حليو  أخيى وخيي  

، بالييا . العبيكان مكتب  ونشي طب  وكالهما 

 ونشررري طبررر  معيفرررري ، تيبويررر  وسررريل  ، اليسرررول غررر وات -

 بالييا . واإلعالن للدعاي  العاملي  الشيك 
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 ترولي  علرى  عام را  عشريين  مبناسرب   األول؛ التعلري   را د الف د -

 الرتبير   وزارة احلررررررك ،  مقاليرد  الشييفررن  احلريمن  خا م

  . السرررابق والتعلررري  الرتبيررر  وزيررري معرررالي بتقررردي  والتعلررري .

 .)رحم     اليشيد األمحد حممد

 حاسروبي  بينرام   وريرا ة،  قيرا ة  السرعو ي ؛  العيبي  اململك  -

 املتعد ة. بالوسا  

 ،الياشردين  اخللفاء ع د فري اإلسالمي  الفتوحات أطل  -

 العبيكان. مكتب  هر،1434 ،الثاني  ال بع 

 العبيكرران، مكتبرر  وفق  ررا" تأرخًيررا" مرريةوالع احلرر  أطلرر  -

 هر.1435 الثاني  ال بع 

 هر.1432 العبيكان، مكتب  األموي ، الدول  تاري  أطل  -

 العبيكرررران، مكتبرررر  اململرررروكي، العصرررري ترررراري  أطلرررر  -

 هر.1433

 ،الررريه  اإلمرررام مكتبررر  العثمانيررر ، الدولررر  تررراري  أطلرر   -

   يع را مب الكتر   ألكثي األول بامليك  فاز وقد هر.1435

  ،39)  ورتررره   بالكويررر  اإلسرررالمي الكترررا  معررري 

 شررريك  لررردى أخررريى لغرررات سررر  إىل للرتمجررر  حالي رررا وُيعرررد

 تيكيا.   والرتمج  للنشي الرتكي  "كينا "

 العبيكران،  مكتبر   الكريي ،  القريآن    األمراكن  أطل  -

 هر.1436
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 املرتمج : مؤلفاته أه 

 والنشري  لل باعر   املراهية   ار واليسرل،  األنبيراء  تراري   أطل  -

  اإلعدا . حت  ،ولغات طبعات  4) بإندونيسيا،

 لل باعرر  املرراهية  ار ، اليسررول لسرررية التررارخيي األطلرر  -

 اإلندونيسي . باللغ  طبعات  4) بإندونيسيا، والنشي

  اليسرول  نصرية   ار ، اليسول لسرية التارخيي األطل  -

 .تطبعا  4) رتكي ال باللغ  برتكيا، والنشي لل باع 

 ،األ يران   أطلر   مرن  مقت ر   )وهرو  اإلسرالمي  الردين  أطل  -

 .نتطبع   بإندونيسيا، والنشي لل باع  املاهية  ار

 فرررري اإلسرررالمي املشررريق علرررى الصرررليبي  احلمرررالت أطلررر  -

 بإندونيسريا.  والنشري  لل باعر   املراهية   ار الوس ى، العصور

   بإندونيسريا،  والنشي لل باع  املاهية  ار األ يان، أطل 

 .نطبعت

 ) ار الرتكير   باللغر    طالر   أبري  برن  علري  اخلليف  أطل  -

 نطبعرررت   برتكيرررا ، والنشررري لل باعررر  أوزبرررك يوسرررف  .

 للردكتور  ط ريان  جامعر     علمير   ورسرال   الرتكير .  باللغ 

 رضا ي. علي

 باإلندونيسرررري   " وفق  ررررا  تأرخًيررررا  " والعمررررية  احلرررر   أطلرررر  -

 .نطبعت   والرتكي 
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 املاالويرر ، باللغرر  ، الصررديق بكرري برريأ اخلليفرر  أطلرر  -

 م.2013 ،بإندونيسيا املاهية شيك  ونشي طب 

 املاالويرر ، باللغرر  ، الصررديق بكرري أبرري اخلليفرر  أطلرر  -

 م.2013 ،بإندونيسيا املاهية شيك  ونشي طب 

 طبر   املاالوير ،  باللغر   ، اخل را   بن عمي اخلليف  أطل  -

 م.2014 ،بإندونيسيا املاهية شيك  ونشي

 طبرر  املاالويرر ، باللغرر  ، عفرران بررن عثمرران اخلليفرر  طلر  أ -

 م.2014 ،بإندونيسيا املاهية شيك  ونشي

 إىل برتمجت ررا التوحيررد  ار قامرر  للمؤلررف األوىل األطررال  -

 الفينسي . اللغ 

 علرررى بنررراء  ررررر بالييرررا  السرررالم  ار مررر  امرررؤخي  االتفررراق مت -

 مرن  و لرك  ،ر ير  اأُل اللغر   إىل أطلس را   12) برتمجر   رر رغبت ا

 العبيكان. مكتب  م  التنسيق خالل

 : 1)  مشرتك مؤلفات

 طبر   االبتدا ير  ،  )امليحل  السعو ي  العيبي  اململك  أطل  -

 العبيكان. مكتب  ونشي

 طبر   املتوسر   ،  )امليحلر   السعو ي  العيبي  اململك  أطل  -

 العبيكان. مكتب  ونشي
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 طبرر  نويرر  ،الثا )امليحلرر  السررعو ي  العيبيرر  اململكرر  أطلرر  -

 العبيكان. مكتب  ونشي

 للمنررراه  الشرررامل للمشررريوع والتعلررري  الرتبيررر  وزارة مناهررررر  -

 والنشرا   ال الر   كترا   واملتوس    )االبتدا ي  للميحلتن

 .اكتاب   36) عد  واملعل 

 : 2) مشرتك  مؤلفات

 للسررياح  العامرر  اهليئرر  ،السررياحي  للرتبيرر  املصررور األطلرر  -

 .نطبعت   واآلثار،

 :اإلعدا  حت  كتا 

 اإلسالمي . والفيق املياه  أطل  -

 الفضا ي : ال ام  فري املشارك 

 صررررفا" لقنرررراة وتقد رررره إعرررردا ه مررررن حلقرررر   13) تسررررجيل -

 أبري  الياشرد  اخلليفر   ع رد  فرري  الريِ  َّة  حريو   عن "الكويتي 

 متتالي .  ورات ثالث خالل عيض  وقد . الصديق بكي

 الفرررت  حليكررر  يدانيررر امل احللقرررات مرررن جمموعررر  تسرررجيل -

 نفس ا. للقناة اإلسالمي،

 ف يرررونيلتل )الكتررا    عررن  ثقافرررري بينررام   فررري  املشررارك   -

 العشرماو ،  اليمحنعبرد  الردكتور  وتقردي   إعردا   من ق ي
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 عرن  احلردي   عن كامل  ساع  ملدة لقاء ختصيص مت حي 

 املؤلف. م  واليسل األنبياء تاري  أطل 

 الرري  الرتبررو  مليرردانا بينررام  حلقررات بعرر  فررري املشررارك  -

 فرري  األوىل السرعو ي   العيبير   اململكر   قنراة  عر   يقدم كان

 احلجيالن. ماجد األستا  اإلعالمي م  هر،1420 سن 

 اإلسرالم  فرري  طريء  قبيل  تاري " عن حماضية فري املشارك  -

 ،هررر1429 سررن  ،السررياحي سررررلمى م يجرران بينررام  فررري"

 والنايالت. الصحياء ااتقن نقلته الي 

 اجلديردة   ورته فري "السعو ي  صباح" بينام  فري املشارك  -

 هر.1430 شوال ش ي فري

 مر   الفضرا ي   اجملرد  بقناة حوار ساع  بينام  فري املشارك  -

 "احلررر  بعنررروان السرررنيد ، ف رررد الررردكتور ال نرررام  مقررردم

 تارخيي ا".

 تقررردي  الثقافرررري  قنررراة عررر  ثقافرررري بينرررام  عررر  املشرررارك  -

  .بو  حممد األستا 

 اإلخبارير   قنراة  فرري  اهلواء على ثقافري بينام  فري املشارك  -

 الررررتاث مرررؤمتي سرررب مبنا العقيلررري، خالرررد األسرررتا  تقررردي 

 أخيى. وبيام  اإلسالمي ، الدول فري األول العمياني

 الثقافررررري  بالقنرررراة "جلرررري  خررررري" بينررررام  فررررري املشررررارك  -

 احملمو . صاح الدكتور تقدي  السعو ي ،
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 معرري  عررن هررر1432 للعررام اإلخباريرر  قنرراة يفررر املشررارك  -

 بالييا . الدولي الكتا 

 فررري يرر التارخي األطررال  عررن احملاضرريات مررن العديررد ألقررى -

 والتعلرري  الرتبيرر  إ ارات بعرر و السررعو ي ، اجلامعررات بعرر 

 الثقافري . الصوالن بع  فري واملشارك  باململك ،

 وصال اةقن   اإلسالمي  الفتوحات عن حلق  ثالثن تسجيل -

 هر.1435 سن  ،املبار  رمضان لش ي

 مررر  اليسرررال  قنررراة   تارخييررر  حلقرررات لتسرررجيل االسرررتعدا  -

 هر.1436 رج  ش ي م ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


