
 اجلدول العام للجلسات
 

ل: األربعاء 
ّ
 م22/1/2020ه املوافق 27/5/1441اليوم األو

عدد  رئيس اجللسة الوقت رقم اجللسة
 األحباث

 ص 8.30 األوىل
 ص 9.45

 اخلليل املعيقل معايل أ.د. خليل إبراهيم
 مدير جامعة حائل

6 

 ص 10.00 الثانية
 ص 11.15

 د. هالة بنت ذايب املطريي
 املشرف على الجمعية التاريخية في منطقة مكة املكرمةنائبة 

6 

 ص 11.30 الثالثة
 م 12.45

 البشريبن حممد عبد هللا معايل أ.د. إمساعيل 
 مدير جامعة الجوف

6 

 م 1.00 –م 12.45الصالة 
 م2.00 –م 1.00حفل االفتتاح 
 

 م23/1/2020ه املوافق 28/5/1441اليوم الثاني: اخلميس 
 عدد األحباث رئيس اجللسة الوقت رقم اجللسة

 ص 8.30 الرابعة
 ص 9.45

 الدّهاسبن علي جنيدب د. فّواز 
 مدير عام مركز تاريخ مكة

7 

 ص 10.00 اخلامسة
 ص 11.15

 أ.د. أمحد بن عمر الزيلعي
 عضو مجلس الشورى

7 

 ص 11.30 السادسة
 م 12.45

 ني عبد امللك الشريفد. عبد هللا بن حس
 سلمان لدراسات تاريخ مكةأستاذ كرس ي امللك 

7 

 م 1.00 –م 12.45الصالة 
 م2.00 –م 1.00البيان اخلتامي 

 
 

 



 اجلدول التفصيلي للجلسات
 

 اجللسة األوىل
 معايل أ.د. خليل إبراهيم املعيقل اخلليل رئيس اجللسة

 مدير جامعة حائل
ه 27/5/1441األربعاء  اليوم والتاريخ

 م22/1/2020املوافق 
 ص 9.45 –ص  8.30 الوقت

 

ث م
ّ
 اجلهة عنوان البحث اسم املتحد

أ.د. وفاء بنت عبد هللا بن سليمان  1
 املزروع

اإلجازات العلمية عند األندلسيني من 
 خالل رحالهتم إىل مّكة املكّرمة 

من القرن الرابع اهلجري إىل القرن 
 الثامن اهلجري

 جامعة أّم القرى

رحالت حّج علم الدين القاسم بن  أ.د. حسن عبد الوهاب سليم 2
 حمّمد الربزايل

 م1339-1289ه/ 688-739

 جامعة امللك سعود

الرتفيه والتسلية يف احلياة املّكية قبيل  د. جيهان بنت عبد الرمحن شاه هباي 3
 البعثة النبوية

 جامعة امللك عبد العزيز 

 أ.د. عبد املعطي بن حمّمد بن  4
 عبد املعطي مسسم

والرتتيبات العسكرية عند التنظيمات 
 قريش قبل اإلسالم

 جامعة أّم القرى

املدرسة األفضلية وأثرها احلضاري يف  د. علي بن علي حسني أمحد 5
مّكة املكّرمة منّذ نشأهتا حىت هناية 

القرن التاسع اهلجري/ اخلامس عشر 
 امليالدي

 جامعة القصيم

 مراسم فتح ابب الكعبة املشّرفة  د. نورة بنت إبراهيم الظويهر 6
ه/ 8منّذ ظهور اإلسالم وحىّت القرن 

 م14

 جامعة القصيم

 
  



 ثانيةاجللسة ال
 د. هالة بنت ذايب املطريي رئيس اجللسة

 نائبة املشرف على الجمعية التاريخية في منطقة مكة املكرمة
ه 27/5/1441األربعاء  اليوم والتاريخ

 م22/1/2020املوافق 
 ص 11.15 –ص  10.00 الوقت

 

ث م
ّ
 اجلهة عنوان البحث اسم املتحد

عالقات مّكة املكّرمة جبوارها القبلي يف  أ.د. عبد الرمحن بن علي السنيدي 1
 عصر النبّوة 

 العالقات مع بكر الكنانية منوذجا  

جامعة اإلمام حمّمد بن 
 سعود اإلسالمية

 العمارة اإلسالمية يف مّكة املكّرمة  أ.د. حّصة بنت عبيد الشمري 2
 خالل القرنني الثالث والرابع اهلجريني

 جامعة األمرية نورة

الدالالت احلضارية ملعثورات احلضارة  د. رمحة بنت عّواد السناين 3
يف الفرتة )من  اآلشولية يف وادي فاطمة

 ق.م( تقريبا  1000إىل  250000

 جامعة طيبة

األربطة يف مّكة املكّرمة من خالل  أ.د. سهيل صاابن 4
 سجلني من سجالت الصّرة العثمانية

 –م 1614ه/1023)
 م(1844ه/1260

 جامعة امللك سعود 

 امللحق الثقايف يف الصني  مّكة املكّرمة يف املؤلفات الصينية د. صاحل بن محد الصقري 5
 جتارة مّكة يف القرن السادس امليالدي  د. شيخة بنت عبيد احلريب 6

 املعادن أمنوذجا  
 جامعة القصيم

 
 
 
 
 

  



 ثالثةاجللسة ال
 معايل أ.د. إمساعيل بن حممد عبد هللا البشري رئيس اجللسة

 مدير جامعة الجوف
ه 27/5/1441األربعاء  اليوم والتاريخ

 م22/1/2020املوافق 
 م12.45 –ص 11.30 الوقت

 

ث م
ّ
 اجلهة عنوان البحث اسم املتحد

الصواعق يف مّكة املكّرمة من القرن  أ.د. متعب بن حسني القثامي 1
 األّول إىل القرن العاشر اهلجري/
 الّسابع إىل السابع عشر امليالدي
 دراسة اترخيية نسبية استشرافية

 جامعة أّم القرى

د. عّزة بنت عبد الرحيم بن حمّمد  2
 شاهني

 النهضة الصحّية يف مّكة املكّرمة 
 يف عهد امللك عبد العزيز

 جامعة طيبة

 رمحه  –استقبال امللك عبد العزيز  أ.د. فوزي حمّمد عبده ساعايت 3
لوفود احلجيج من أقطار املغرب  –هللا 

ه/ 1373-1350) العريب
 م(1931-1953

 جامعة أّم القرى

 د. سلمى حمّمد بكر هوساوي 4
 

 القاسم حمسن دراج ود. ندى أبو

مّكة بني أطماع عثمان بن حويرث 
 يف القرن السادس امليالدي والبيزنطيني

 "دراسة يف ضوء املصادر التارخيّية"

جامعة امللك 
 سعود

 التعليموزارة 
عقد اجلواهر والدرر يف أخبار القرن  أ.د. راشد بن سعد القحطاين 5

 احلادي عشر
 املكّرمةمصدرا  من مصادر اتريخ مّكة 

جامعة اإلمام 
حمّمد بن سعود 

 اإلسالمية
دور علماء مّكة يف العلوم الشرعية يف  د. مريفت رضا أمحد حسنني حمّمد 6

 املسجد النبوي يف عهد امللك 
 ه(1373إىل  1343) عبد العزيز

جامعة امللك 
 خالد

 
  



 اجللسة الرابعة
 د. فّواز بن علي جنيدب الدّهاس رئيس اجللسة

 عام مركز تاريخ مكةمدير 
ه 28/5/1441 ميساخل اليوم والتاريخ

 م23/1/2020املوافق 
 ص9.45 –ص 8.30 الوقت

 

ث م
ّ
 اجلهة عنوان البحث اسم املتحد

الرحلة العلمية من بالد املخالف  أ.د. حمّمد بن منصور احلاوي 1
إىل مّكة  –منطقة جازان  –السليماين 

املكّرمة خالل القرنني العاشر واحلادي 
 عشر اهلجريني

 جامعة امللك خالد

 التصّحر يف مّكة خالل العصر د. رميا بنت صاحل القرانس 2
 اململوكي

 أسبابه وآاثره وطرق معاجلته
 م1517-1250ه/ 648-923

جامعة امللك 
 فيصل

 ذات عرق د. سعيد بن دبيس العتييب 3
 وحضاريةدراسة اترخيّية 

اهليئة العامة 
للسياحة والرتاث 

 الوطين
األخطار البحرية وأثرها على رحالت  د. إميان بنت دخيل هللا العصيمي 4

احلّج األندلسية يف القرن الثامن 
 اهلجري/ الرابع عشر امليالدي

 جامعة أّم القرى

وصف الرّحالة األوربيني لعادات  د. خامت بن فضي اخلليفة 5
مّكة خالل القرن التاسع وتقاليد أهل 

 عشر امليالدي

 وزارة التعليم

أثر زمزم على اجملتمع املّكي يف العصر  د. هدى بنت جبري السفياين 6
 اإلسالمي

 دراسة اترخيّية حضارية

 جامعة أّم القرى

شواهد من مواقف املرأة املشّرفة يف  د. رمي بنت فهد الّسابح 7
 مّكة خالل العصر اململوكي

 م(1517-1250ه/ 648-923)

عضو اجلمعية 
 التارخيية

 
 



 اجللسة اخلامسة
 أ.د. أمحد بن عمر الزيلعي رئيس اجللسة

  عضو مجلس الشورى
ه 28/5/1441 ميساخل اليوم والتاريخ

 م23/1/2020املوافق 
 ص11.15 –ص 10.00 الوقت

 

ث م
ّ
 اجلهة عنوان البحث اسم املتحد

الصناعات احلرفية يف قرى مّكة  د. صاحل بن خمضور السلمي 1
 املكّرمة يف العصر العثماين

 "وادي ستارة منوذجا "

 عضو اجلمعية التارخيية

 دور املسجد احلرام يف نشر العلم د. مىن سعود احلريب 2
 خالل القرون اإلسالمّية األوىل

 عضو اجلمعية التارخيية

املنرب التنافس العبّاسي الفاطمي على  د. وليد أمحد محود 3
املّكي وأثره على األوضاع االقتصاديّة 

 يف مّكة

مركز حبوث ودراسات 
 املدينة املنورة

د. حنان بنت عبيد بن عبد هللا  4
 اجلدعاين

 وصف طريق احلّج إىل مّكة 
يف القرن التاسع عشر امليالدي/ 

 الثالث عشر اهلجري

 جامعة أّم القرى

د. تركي بن محيدان بن صاحل  5
 احلميدان

مسامهة حمّمد بن علي الطربي يف اتريخ 
ه/ 1140-1125مّكة املكّرمة )

 م(1713-1728

 جامعة القصيم

 أ. عبد هللا فالح احمليّاوي 6
 وأ. شيمة سعيد املطريي

مسامهات بنو شيخان على احلياة 
العلمية يف مّكة املكّرمة خالل القرنني 

 احلادي عشر والثاين عشر اهلجريني

 جامعة طيبة
 

 اجملاورة يف مّكة خالل العصر العباسي أ. ليلى العومي 7
 م(1258-846ه/ 132-656)

 )دراسة إحصائية حتليلّية(

 جامعة امللك سعود

 
 

 
  



 اجللسة السادسة
 د. عبد هللا بن حسني عبد امللك الشريف رئيس اجللسة

 أستاذ كرس ي امللك سلمان لدراسات تاريخ مكة

ه 28/5/1441 ميساخل اليوم والتاريخ
 م23/1/2020املوافق 

 م12.45 –ص 11.30 الوقت

 

ث م
ّ
 اجلهة عنوان البحث اسم املتحد

أوقاف الدمشقيني على املسجد احلرام  د. علي بن حسن النجعي 1
يف العصر اململوكي يف ضوء دفاتر 

 الطابو العثمانية
 م1516-1260ه/ 658-923

جامعة اإلمام حمّمد 
 بن سعود اإلسالمية

 احلياة االجتماعية يف مّكة املكّرمة  سحر علي حمّمد دعدعد.  2
دراسة مقارنة بني رحليت دومنجو ابداي 

م( ولويس بوركهارت 1807ه/ 1221)
 م(1814ه/ 1229)

 جامعة أّم القرى

 الرحالت العلمية الشامية ملّكة املكّرمة  د. حمّمد جماهد بن إبراهيم احلّمادي  3
 والّسادس اهلجريبني القرنني الرابع 

كلية املسجد 
 النبوي

كسوة الكعبة املشّرفة من خالل رحلة  د. فاطمة علي العّواد 4
 اللواء إبراهيم رفعت ابشا 

 م1908ه/ 1325خالل حّج عام 
من كتاب مرآة احلرمني والرحالت 

 احلجازية واحلّج ومشاعره الدينية

 جامعة جّدة

 د. ضيف هللا بن ذعار العتييب 5
 هللا أمحد يوسف ود. فرج

اهليئة العامة  ضرب املسكوكات يف مّكة املكّرمة
للسياحة والرتاث 

 الوطين
 الدور السكنّية يف مّكة املكّرمة  أ. سارة بنت أمحد الزهراين 6

 خالل القرون الثالث األوىل
عضو اجلمعية 

  التارخيية
أمهية املواقع احمليطة مبّكة املكّرمة يف صدر  أ. شادية البلوي 7

 -عسفان أمنوذجا   -اإلسالم 
 دراسة اترخيّية

 م(633-م622ه/ 11-ه1)

س حتفيظ القرآن دار م
 الكرمي

 



 جلنة التوصيات
 

 اجلهة العضوية االسم م
 جامعة أّم القرى ئيس اللجنةر  الغامدي سعيد بن عبدهللاأ.د.  1
 جامعة أّم القرى انئب رئيس اللجنة الربكايتد. طالل بن شرف  2
 جامعة الطّائف مقررا   د. حمّمد بن جابر املالكي 3
 جامعة جّدة عضوا   د. دالل بنت حمّمد السعيد 4
 جامعة أّم القرى عضوا   د. عبد هللا بن حممد حيدر 5
 جامعة امللك سعود عضوا   د. عبد هللا بن سعيد القحطاين 6
 جامعة امللك خالد عضوا   حسني عثماند. سعد بن  7
 جامعة أّم القرى عضوا   أ.د. ضيف هللا بن حيىي الزهراين 8
 جامعة أّم القرى عضوا   د. هيلة بنت سعد السليمي 9

 


