
 Page 1 of 7 

 السيرة العلمية للدكتور عبد الرحمن الحجي من وضعه رحمه اهلل :الملحق األول
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WESTERN  EUROPE  DURING  THE  UMAYYAD  PERIOD, 
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دولة  :أبو ظبي ،ثقافيوالحمد هلل تعالى عن الَمْجَمع ال الطبعة العربيةَصدََرت  

 :بعنوان ، م2004=  هـ5241 سنة اإلمارات العربية المتحدة

 "الق ات الدبلوماسية األندلسية مع أوربا الغربية خالل الُمدَّة األموية  الع  " 
  227954  0451822 :، هاتف4832: عنوان المجمع الثقافي، أبوظبي، ص ب            

   nlibrary@ns1.cultural.org.aeEmail:          

 www.cultural.org.ae           

 .، بإجماع المجلس العلميالحصول على األستاذية من جامعة بغداد 1979 

 :سالمية، كلية دار العلومو الدراسات اال يسانس في اللغة العربية و آدابهال 

قسم التاريخ  –ثم دراسة السنة التحضيرية في نفس الكلية  .جامعة القاهرة

 .اإلسالمي

: جامعة عين شمس في التربية و علم النفس، كلية التربية( عالي)ة دبلوم عام 

 .القاهرة

.جامعة مدريد :كلية الفلسفة و اآلداب عليا لمدة سنة في الساميّات، راساتد 

mailto:nlibrary@ns1.cultural.org.ae
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 بــرات العلميـةالخ

 .قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة بغداد 1967-1966 

 (.جامعة الملك سعود)تاريخ، كلية اآلداب، جامعة الرياضقسم ال1970-1967  

 .قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة بغداد1977-1970  

 .قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة اإلمارات1985-1977  

 .كلية اآلداب، جامعة الكويت قسم التاريخ،1988-1985  

 .أبحاث علمية1997-1988  

 .اليمن تاريخ، كلية اآلداب، جامعة صنعاءقسم ال1999-1997  

في العديد من  اإلسالمي اإلشراف على تنظيم دورات في التاريخ2002-1999  

ل تسسيس العمل جـــاٍر في التوســع في هذا األمـر من خالو)الدول األوربية 

إن شاء  ،وحضارته واألندلسي السيرة النبوية والتاريخ اإلسالميمركز لرعاية 

 (.هللا تعالى

 .بقائمة المؤلفات، كما بحوث ومؤلفات لتقديمها الى الطباعة  2004-2002  

 4222-4220  

سالمي التاريخ اإلوالسيرة النبوية  إعداد بحوث وتهيئة موضوعات لدورات في  

إعداد مواد دراسية وبرامج لدبلوم في ، واألدب والشعر األندلسي: واألندلسي

قبل الجامعة العربية المفتوحة  لكتروني منم على موقع أدّ ـقَ ـي   ،التاريخ األندلسي

ثالث وحدات  يتكون هذا الدبلوم الذي تمنحة هذه الجامعة من(. ينمملكة البحر)

 .بالوثائق والمصادر والصور اً مزود يسبقها وحدة المقدمة،

ة في عدد من الدول العربيــة غال بالمخطوطات العربيــشتوامعرفة و خبرة  

 .سالمية و األوربيةواإل

ً و التراث في الخليج، السيما   إهتمام مباشر و مرّكز باآلثار األندلسية عموما

المواجهات بين  و واضح و مرّكز بهذا التاريخ، سيما اإلمارات، مع إهتمام قديم

 .، بكونها نقطةً وضاءة في تاريخنار البرتغاليأبناء اإلمارات و المستعم  

لقيت خالل العديد من المؤتمرات العلمية و العالمية في أ  تقديم دراسات وبحوث  

  . هابعض   رَ ش  ن   ،فيها و في مراكزها محاضرات قَدَّمتْ ة وعربية، بلدان أوربي

عربية السيما الخليجية و بالذات في دولة في دول  –مشاركات عديدة متنوعة  

في إعداد اللوائح العامة و الخاصة و إعداد المناهج  -ت العربية المتحدةاالمارا

 ً صاً و مناهج االجتماعيات خصو الدراسية للمراحل الثانوية و الجامعية عموما

لك إعداد مناهج خاصة لكليات الطالبات فيما كذ. السيما التاريخ و الحضارة

 .يتعلق بالمواد االجتماعية

مناهج االجتماعيات في دولة االمارات، لكافة المراحل تولي رئاسة لجنة تعديل  

 .من االبتدائية الى الثانوية

تولي تسليف الكتب المقررة في التاريخ و الحضارة لألول و الثاني اإلعدادي في  

ً و م  لّ  ؤَ دولـة االمـارات العربيـة المتحـدة، م   فاً، و رعاية هذا الميدان في ر  شْ فا

 .كافة المراحل األخرى
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شتغال بالمخطوطات العربيــة في عدد من الدول العربيــة وارفة و خبرة مع 

 .واالسالمية و األوربية

لقيت خالل العديد من المؤتمرات العلمية و العالمية في أ  تقديم دراسات وبحوث  

َر بعض ها  .  بلدان أوربية وعربية، قَدَّمْت فيها و في مراكزها محاضرات، ن ش 

في دول عربية السيما الخليجية و بالذات في دولة  – مشاركات عديدة متنوعة 

في إعداد اللوائح العامة و الخاصة و إعداد المناهج  -االمارات العربية المتحدة

 ً و مناهج االجتماعيات خصوصاً  الدراسية للمراحل الثانوية و الجامعية عموما

ات فيما كذلك إعداد مناهج خاصة لكليات الطالب. السيما التاريخ و الحضارة

 .يتعلق بالمواد االجتماعية

 :اإلنتاج العلمي

  أكثر من عشرين كتاباً بين تسليف و تحقيق، غدا العديد منها مقررات

جامعية  و معاهد إعداد المعلمين، و مراجع لمختلف المراحل الدراسية، منها ما هو 

 ً  :لدى الدارسين معروف عالميا

كتاباً  لغة، منشورة مصادرها باثنتي عشرة: رسالة الدكتوراه 

 :باإلنجليزية بعنوان

“ANDALUSIAN  DIPLOMATIC  RELATIONS  WITH 

WESTERN  EUROPE  DURING  THE  UMAYYAD 

PERIOD”-  Beirut, 1390 (1970) 

 :أبو ظبي   ،ع الثقافيم  ج  والحمد هلل تعالى عن الم   النسخة العربية صدرت 
 : م،  بعنوان2004 /هـ5241 دولة اإلمارات العربية المتحدة

عنوان ". الع الق ات الدبلوماسية األندلسية مع أوربا الغربية خالل الُمدَّة اأُلموية  "

. دولة اإلمارات العربية المتحدة، ص –المجمع الثقافي، أبو ظبي : المجمع

 ، 2279540451822: ، هاتف4832: ب

 . 2279540880238مباشر 

Em: nlibrary@ns1.cultural.org.ae)) 
ْفـر من كتاب   ِبـس في أخبار بلد األندلستحقيق و دراسة لس  ، للمؤرخ الُمـق ـتـ 

يتحدث (. م1965)، بيروت (هـ207 -377)بن َحيّان الق رطبي ااألندلسي الكبير

من ( م974-971= هـ 364-360)عن خمس سنوات  المقتبس هذا الجزء من

= هـ 366-350)لَحَكم الثاني  ا   ، المستنصر باهللاألندلسي الَحَكم  أيام الخليفة

. اآلن ف قد كالهما االصل، هذا الجزء على نسخة منقولة عن رَ ن ش   (.م961-976

 المقتبسنَشر هذا الجزء من  ي عّدّ . (Microfilm)لدّي صورة للمخطوط المنقول

 .األبديالمؤكد انقاذاً له من الضياع 

المسالك ": روبا من كتابتحقيق و دراسة للنص الجغرافي المتعلق باألندلس و أو 

عبد هللا  بن عبد ) ، للجغرافي األندلسي الكبير أبو ع ـبَْيد البكري "و الممالك
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جغرافيـــة األندلـس و : ظهر هذا النص تحت عنوان(. هـ487-406العزيز، 

 (.م1968=هـ 1387)، بيروت أوروبا

. دمشــق: لـمدار القالتاريخ األندلسي من الفتح اإلسالمي حتى سقوط غ رناطة،  

= هـ 5285م وتكررت 4223سبتمبر= هـ 5247صدرت  طبعته الجديدة في 

: دمشق، هاتف:  دار القلم: عنوان الناشر.م، والحمد هلل رب العالمين4252

22708554447599/ 

 sy.com-kalamwww.al: موقع.)saeyddawla@hotmail.com(سيد-دارالقلم:إيميل

ن  ي كتبه؟    .م1997القاهرة، مكتبة دار الفضيلة، تاريخنا م 

 .م1999دار ابن كثير، بيروت،  نظرات في دراسة التاريخ االسالمي، 

 .م1987الكويت،  -أضواء على الحضارة و التراث 

رواية لزيارة األندلس بصحبة ) .1980، بيروت، مع األندلس لقاء و دعاء 

 (.امعة اإلمارات العربية المتحدة، إلى اآلثار األندلسيةمجموعة من طالبات ج

، كويتيةمكتبة المنار الإيضاحاً،  549الطبعة الجديدة منقحة مزيدة مزودة ب 

 –حولي : عنوان المكتبة. م4255= هـ 5284: بعون من هللا تعالى وفضله ومنته

:      ، هاتف84221: الرمز البريدي 28277: ص ب: شارع المثنى

2270144021354- 2270179204727   

      www.almannar.ws, almannar@hotmail.comE. Mail:   

ً إن شاء هللا تعالى طبع كتاب آخر في السيرة النبوية الشريفة   :  كما تتلوها قريبا

 ".اإلشارات والبشارات النبوية" 

 ".                                                                                                                الهجرة النبوية وثمارها: " و" الدبلوماسية النبوية وسفراؤها: " ثم

 .1987، الكويت، ابن زيدون السفير الوسيط 

م، 2003= هـ 5242، (القسطنطينية) الدبلوماسية بين األندلس و بيزنطةالع القات  

 .أبو ظبي، دولة االمارات العربية المتحدة: الَمْجَمع الثقافي

= هـ 5242، (ظروفها و آثارها)هجرة علماء األندلس لدى سقوط غرناطة  

 .أبو ظبي، دولة االمارات العربية المتحدة: م، الَمْجَمع الثقافي2003

، دار ابن كثير، بيروت، رة النبوية منهجية دراستها و استعراض أحداثهاالسي 

يقوم والحمد  هلل مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث . م1999

 :عنوان المركز. بطبعة جديدة للكتاب (المملكة السعودية بالرياض)اإلسالمية

 المملكة العربية السعودية،                55128الرياض  15227ص ب 

 Saudi Arabia/227005 2017778: فاكس/ 22700 2014411:هاتف

Email: sjameel@kff.com     

 

، تاريخ الموسيقى األندلسية أصولها تطورها أثرها على الموسيقى األوربية 

 .م1969بيروت، 

سالميـة في األندلـس أسسها، ميادينها تأثيرها على الحضارة الحضارة اإل 

 .م1969، بيـروت، األوربية

mailto:saeyddawla@hotmail.com
http://www.almannar.ws/
mailto:almannar@hotmail.com
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تمت إضافة .  م1969مجموعة بحوث أندلسية، بيروت،  -( مجموعتان)أندلسيات  

تتولى اآلن طبعه  مكتبة العامرية . جزأين كبيرين جزءاً أو بحوث كثيرة جعلتهما

: محل رقم  –َمْجَمع البدري  –شارع المثنى  –َحَولّي : الكويت .العامرة بالكويت

(58.) 

:     إيميل/ 22701  77304579: جوال/ 22701 4048332: تلفاكس    
     manaar1@yahoo.com  

أبو ظبي، :  م، الَمْجَمع الثقافي4229= هـ 5243، الكتب و المكتبات في األندلس 

 .دولة اإلمارات العربية المتحدة

أبوظبي، :  قافي، الَمْجَمع الثدراسة الظاهرة العلمية في المجتمع األندلسي 

 .م،  دولة اإلمارات العربية المتحدة4229= هـ 5243

 .م1979بيروت، سالمية، جوانب من الحضارة اإل 

 .م1987الكويت، محاكم التفتيش الغاشمة و أساليبها،  

 .م4223وزارة األوقاف الكويتية، تأمل واعتبار قراءآت في حكايات أندلسية،  

 .، دولة الكويت58225: البريدي الصفاة، الرمز: ص ب: العنوان     

: إيميل/ 22701 44203583/ 22701 44239520: هاتف     

                                           rawafed@islam.gov.kw/ . 

 .4227الكويت،  –المكتبة العامرية ،  التاريخ اإلسالمي شبهات و حقائق 
     

 (. ي َجّهز)تحقيق العز و الرفعة و المنافع للمجاهدين في سبيل هللا بالمدافع، 

يبدو أنه الكتاب الوحيد في تراثنا عن موضوعٍ المدفعية النظرية والتطبيقية 

لَدَّي فلم . دافع وأجزائها وأدائهافي الكتاب نحو خمسين رسم عن المَ .  والتعليمية

مورسكي)كتاب ألفه باإلسبانية في تونس هذا ال(. Microfilm)المخطوطة 
 
 

براهيم بن أحمد بن غانم إالرئيس (: أندلسي هارب من مالحقات محاكم التفتيش

لى العربية ترجمه في تونس إ. معروف بالربَّاشبن دمحم بن زكريا األندلسي، الا

المورسكي األندلسي، ترجمان : ه، ترجمة علمية فنية خبيرةه و مثيل  زميل  

أبو العباس أحمد بن قاسم بن أحمد بن الفقيه قاسم بن الشيخ : راكشسالطين م

أتَـمَّ . آفوقاي: الحجري األندلسي، المعروف بشهاب الدين أو بالشهاب الحجري

 (.م1638)هـ  1048ربيع الثاني  10ه في ترجمتَ 

أبو عبد هللا دمحم  ،(بن اسماعيل) زهر البستان في نسب أخوال سيدنا المولى زيدان  

د : ، مخطوطة الخزانة العامة بالرباط، رقم(م1726= هـ 1139)العياشي  بن

  .للتحقيق دّ عَ ي   ،(لدي صورتها)  2152

 األندلسكتاب مزود بالصور الملونة عن : تحت اإلعداد) الدليل السياحي األندلسي 

ويمكن ترجمته إلى  السيما العربي، سائحكل يفيد  و مواقعها، مرانيةو حضارته الع  

 (.األخرى الفرنجية واإلسالمية اتاللغ

                                                 
 
دلس بعد السقوط وعاش تحت نير السلطة النصرانية واحتمل تعني كل من بقى من المسلمين في األن:  s  -  Moriscoكلمة إسبانية   

ً .  ويالت محاكمة التفتيش األسبانية والبرتغالية  .المسلم األندلسي: ، أيMoroالمسلم األندلسي الضعيف، من تصغير كلمة : تعني لغويا

mailto:manaar1@yahoo.com
mailto:rawafed@islam.gov.kw/
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، (المفقود) المتينو الُمق ت بِس: مجموعة نقول من كتابَيْ )نصوص تاريخية أندلسية  

ن هذه . مقتبسهللمؤرخ ابن حيان القرطبي، مما لم يرد في المطبوع من  وت َكّوٍ

 .النصوص مجلداً كبيراً،  تحت اإلعداد
 

 

 

 

(Studies on Andalusian History)  

 “INTERMARRIAGE  BETWEEN ANDALUSIA AND NORTHERN 

SPAIN IN THE UMAYYAD PERIOD”, The Islamic Quarterly 

(published by “the Islamic Cultural Center”, Regent’s Lodge 146 

park road, London N. W. 8, England ), Vol. XI, Nos.1 / 2, 

1387/1967. 

 “AL-TURTUSHI THE ANDALUSIAN TRAVELLER, AND HIS 

MEETING  WITH POPE JOHN XII”, The Islamic Quarterly, 

Vol. XI, Nos. 3 / 4, 1387/1967. 

“RIVISTA STORICA ITALIANA”, NAPOLI, ANNO LXXIX, FASC. I, 

1967, PP.164-173.

 REVIEW 

 “A HISTORY OF ISLAMIC SPAIN”, W. MONTGOMERY WATT, 

The Islamic Quarterly, Vol. X, Nos. 3 / 4, 1386/1966. 

 “POLITICAL RELATIONS BETWEEN THE ANDALUSIAN REBELS & 

CHRISTIAN SPAIN DURING THE UMAYYAD PERIOD”, The Islamic 

Quarterly, Vol. X, Nos. 3 / 4, 1386/ 1966. 

  “TWO UNKNOWN  TWO EMBASSIES FROM A FRANKISH MONARCH 

TO THE COURT OF CORDOBA DURING THE REIGN OF AL-HAKAM II” 

,   The Islamic Quarterly , Vol. X, No. 1, 1386/1966. 

 “CHRISTIAN  STATES  IN  NORTHERN SPAIN DURING THE 

UMAYYAD PERIOD”, The Islamic Quarterly , Vol. IX, Nos. 1 / 2, 

1385 / 1965. 

 “POLITICAL RELATIONS OF ANDALUSIAN REBELS WITH THE 

FRANKS  DURING  THE  UMAYYAD  PERIOD” The Islamic Quarterly 

, Vol. XII, Nos. 1 / 2, 1388 / 1968. 

 “DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN ANDALUSIA AND ITALY 

DURING THE UMAYYAD  PERIOD”, The Islamic Quarterly , Vol. 

XII,  No. 3, 1388 / 1968. 
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RIVISTA STORICA ITALYANA    (Napoli, Italy), 1967, anno, 

LXXIX, fasc. 1. 

 “IBRAHIM  IBN  YAQUB  AL- TURTUSHI, ANDALUSIAN 

TRAVELLER”, The Islamic Cuarterly (Published by the Islamic 

Culture Board, Hyderabad – Deccan, India)  Vol. XL, Nos. 1 / 2, 

Jan. 1966. 

 “ANDALUSIAN DIPLOMATIC RELATIONS WITH CHRISTIAN SPAIN 

DURING THE UMAYYAD PERIOD”  Journal of the Pakistan 

Historical Society (Karachi 5, Pakistan), Jan. 1966, Vol. XIV, pt 1. 

 “THE ANDALUSIAN DIPLOMATIC RELATIONS WITH THE VIKINGS 

DURING THE UMAYYAD PERIOD” Hesperis-Tamuda (Rabat, 

Morocco) Vol. III, 1967. 

2002 

 Al Ghazal y la embajada hispano – musulmana a los vikingos en 

el siglo ix, Madrid, 2002.

 “THE MORISCOS IN THE ANDALUSIAN REFERENCES AND 

MANUSCRIPTS”  (In the press).

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


