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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  

  كتور مازن مطبقانيالذاتية والعلمية للد ةالسير
  
  

  .مازن بن صالح حامد مطبقاني: االسم

 .)م١٩٥٠مارس ٢٢(هـ ١٣٦٩جمادى اآلخرة٣: تاريخ الميالد

 .الكرك باألردن: مكان الميالد

 .متزوج: الحالة االجتماعية

 :الوظيفة الحالية* 
 .جامعة الملك سعود بالرياض-أستاذ مشارك بقسم الثقافة اإلسالمية بكلية التربية   -

رئيس وحدة دراسات العالم الغربي بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية   -
 .ورئيس تحرير مجلة دراسات العالم الغربي

 :تعليمه* 
بالمدينة  لثانوية واالمتوسطة، وأكمل المرحلة لكرك باألردن بمدينة ا  نال تعليمه االبتدائي-

 .المنورة

جامعة و، كلية وسط أوريجن المتوســـــطة ة في  الجامعي بعض مواد المرحلةدرس -
  .جامعة والية أريزونا  وأوريجن،

قسم التاريخ بكلية اآلداب والعلوم  من –ماجستير آداب والبكالوريوس وحصل على ال 
  .جامعة الملك عبد العزيزب) اإلنسانية

رمضان  ٤ ، فيدكتوراه في الدراسات اإلسالمية عند المستشرقينوحصل على ال -
 قسم االستشراق،) جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية (كلية الدعوة، من هـ١٤١٤

  .المدينة المنورةب
 .في اللغة العربية وفي اللغة الفرنسية  دورات علميةحصل على   -



رئاسة الطيران و ،الخطوط الجوية العربية السعودية  فيظائف إدارية متعددةعمل في و -
 . وقدم دورات إدارية عديدة في المجال نفسه.المدني

 

 :العمل الجامعيوفي  *
 ..جامعة اإلمامب) كلية الدعوة حاليا(المعهد العالي للدعوة اإلسالمية في  امحاضرعمل  

  . بالرياض..ادة البحث العلمي بجامعة اإلمام بعماباحث/امحاضر، وبالمدينة المنورة

  . بقسم االستشراق بكلية الدعوةا مساعداأستاذ ثم 

 . بقسم االستشراق بكلية الدعوة بالمدينة المنورةا مشاركاأستاذ و

  بعمادة البحث العلمي في الرياضا وباحثا مشاركاأستاذثم 

رجب ٧ربية بجامعة الملك سعود من  بقسم الثقافة اإلسالمية بكلية التا مشاركاأستاذثم 
  .هـ حتى تاريخه١٤٢٥

 

  :من مؤلفاته العلمية* 
-١٣٤٩(جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية  -

تقدم بها المؤلف التي علمية الرسالة ال هووهذا الكتاب ، )م١٩٣٩-١٩٣١( )هـ١٣٥٨
العربي الحديث من قسم التاريخ بكلية اآلداب والعلوم لنيل درجة الماجستير في التاريخ 

 اإلنسانية بجامعة الملك عبد العزيز، 

 االستشراقلمغرب العربي بين االستعمار و ا -

  العالم الرباني والزعيم السياسي -عبد الحميد بن باديس  -

  .من آفاق االستشراق األمريكي المعاصر  -

 .  ووثائق جديدةمعالم: الغرب في مواجهة اإلسالم -

 دراسة تطبيقية على كتابات -االستشراق واالتجاهات الفكرية في التاريخ اإلسالمي  -
 الرسالة العلمية التي تقدم بها المؤلف لنيل درجة الدكتوراه في وهو .برنارد لويس

بكلية الدعوة بالمـدينة المنورة  الدراسات اإلسالمية عند المستشرقين من قسم االستشراق
  ) معة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياضجا(
   .دراسة للظواهر االجتماعية :الغرب من الداخل -

  .بحوث في االستشراق األمريكي المعاصر -

 . االستشراق المعاصر في منظور اإلسالم -

 مع عدد من الزمالء في إعداد دليل معلومات االستشراق والتنصير والدراسات شارك -
 ) العربيالقسم (الحضارية 



  ؟!كيف تصبح كاتباً صحفياً  -

 . مالحظات ومشاهدات وذكريات: رحالتي إلى أمريكا -

أثر المملكة العربية السعودية الرائد في االهتمام بالدراسات االستشراقية في عهد خادم  -
 . الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه اهللا

 :وترجم عددا من الكتب *

تأليف ) نجليزيةترجمة من اإل. (دراسة ميدانية وثائقية: ير في الخليج العربيأصول التنص -
  (H. Conway Zeiglerاتش كونوي زيقلر

نجليزية، تأليف آصف حسين من كتاب ترجمة من اإل"  الفكري لالستشراق المسار -
. في مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية.  االستشراق، اإلسالم واإلسالميون

 .م١٩٩٢أكتوبر -هـ ١٤١٣العدد السابع، ربيع اآلخر 

تأليف آصف ) استعراض للعداء التقليدي لإلسالم في الغرب(صراع الغرب مع اإلسالم  -
  .حسين ترجمة وتقديم

 :بحوثه ومقاالته* 
كتب أكثر من عشرين بحثا ومقالة علمية ونشرها في مجالت وصحف عربية وغير  -

فة الحياة، ومجلة أهال وسهال التي تصدر عن الخطوط ، و صحيمجلة المنهل عربية مثل
التي تصدر ودائرة المعارف اإلسالمية  .ومجلة المنار الجديد.السعودية، ومجلة الفيصل
 .وترجم بعضها إلى اللغات األجنبية.عن وقف الديانة التركي

 : في مجال االستشراق، مثلمحكّمةالبحوث كتب عددا من ال -

 . "األمريكي المعاصرلمحات من االستشراق  - 

 " هل انتهى االستشراق حقاً -

 " المرأة المسلمة في الكتابات االستشراقية المعاصرة -

  .وغيرها" المؤتمرات االستشراقية حول اإلسالم والمسلمين -
 :أعمال علمية تحت اإلعداد

 .تأليف وليام مونتجمري وات" حقيقة الدين في عصرنا"ترجمة كتاب  -

 .عدة مجلدات: سات العربية واإلسالمية في الغربموسوعة الدرا -

كتاب منهجي يصلح للتدريس في عدد من الجامعات (مدخل إلى دراسة االستشراق   -
 .، وغيرها، وربما صدر بعضها) كمدخل لدراسة االستشراق

 
 
 



 

  .علميةاللجان شارك في عدد من ال* 

 
شراق وغيره، داخل المملكة  في مجال االستمحاضرات عامة ألقى أكثر من خمسين -

 :وخارجها، مثل

 . بالنادي األدبي بالمدينة المنورة" من آفاق االستشراق األمريكي المعاصر -

 الجديد في عالم االستشراق بالنادي األدبي بالمنطقة الشرقية  -

حول ، في كلية الدعوة " صور من الدراسات اإلسالمية في الواليات المتحدة األمريكية  -
ي إلى الواليات المتحدة األمريكية لزيارة بعض الجامعات األمريكية ومراكز رحلت

 .البحوث، ومقابلة بعض المتخصصين في الدراسات العربية اإلسالمية هناك

جمعية االتحاد بعدوة من  في مركز طبارة ،أة المسلمة في كتابات المستشرقينالمر  - 
 اإلسالمي ببيروت 

 بدعوة من المنتدى اإلسالمي للتعريف باإلسالم وحوار ،صرجولة في االستشراق المعا -
  .الثقافات ببيروت

 :، مثل عليمةةمؤتمرا وندو حضر حوالي سبعين* 
  .م١٩٨٣ قسنطينة الجزائر -ملتقى الفكر اإلسالمي السابع عشر  -

  م ١٩٨٩) تونس(التراث وقضية المنهج بمدرسة المعلمين العليا بمدينة سوسة  -
تأثير البث المباشر ووسائل االتصال الحديثة في : عالمية والمصالح القوميةالرقابة اإل -

 م ١٩٩٦الشخصية القومية، ندوة بجامعة نيويورك 

منهجية البحث العلمي الغربي في العلوم اإلنسانية "المؤتمر العالمي الثاني بعنوان  -
التميمي للبحث العلمي الذي نظمته كل من مؤسسة " واالجتماعية في البالد العربية وتركيا

  م ١٩٩٦والمعلومات ومؤسسة كونراد إديناور في تونس 

نظمته جامعة  م ١٩٩٦المؤتمر العالمي األول حول اإلسالم والقرن الواحد والعشرين  -
  .ليدن بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية

ة اآلداب والعلوم اإلنسانية كلي: المؤتمر الدولي حول االستشراق والدراسات اإلسالمية - 
بجامعة عبد المالك السعدي والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة بتطوان بالمغرب 

   .م١٩٩٦

المؤتمر العالمي الخامس والثالثون حول الدراسات األسيوية والدراسات الشمال  -
 . م١٩٩٧أفريقية، بودابست المجر، 



) الشباب والتحديات المعاصرة(ة العالمية للشباب اإلسالمي لمؤتمر العالمي الثامن للندو - 
 .م١٩٩٨األردن، –عمان 

المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لجمعية أهل الحديث المركزية بمدينة بيرمنهجام -  
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابات "  بحثاً بعنوان  فيهم قدم٢٠٠٠  عامالبريطانية

 .وغيرها ."بعض المستشرقين
 

 : عديدة في مجال االستشراق وغيره، مثل قدم دورات علمية* 

 .بالمدينة المنورة الجامعة اإلسالمية في ،االستشراق والتنصير -

 جولة في مراكز األبحاث والجامعات األمريكية التي تهتم بالدراسات العربية -
 .واإلسالمية

 .م والرد عليها بعض الشبهات واألخطاء في دراسات الغربيين لإلسال-

 . التعريف بعدد من أعالم االستشراق والدراسات العربية واإلسالمية قديماً وحديثاً-

 معرض لنماذج من الكتابات الغربية حول اإلسالم والمسلمين وكذلك نماذج من الكتب -
 .العربية حول االستشراق

  .مي بالمدينة المنورةعقدت في مقر الندوة العالمية للشباب اإلسال، دورة في الصحافة - 

 دورة مكثفة في االستشراق لعدد من الدعاة بمكاتب الدعوة بجدة  -

دورة مكثفة في االستشراق لعدد من موجهات التعليم ومعلمات العلوم االجتماعية   - 
 واللغة اإلنجليزية بمنطقة أبها، 

 

  . الجامعية ومناقشتهاعلميةالرسائل ال ف على العديد من أشر*

إلى جامعات ومعاهد ومراكز علمية عالمية بتكليف  متعددة رحالت علمية بقام* 

والمعهد العالمي ،  جامعة برنستون:مثل ،من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

مدرسة الدراسات الشرقية (جامعة لندن و ، ومكتبة الكونجرس،للفكر اإلسالمي
 ،بجامعة برمنجهام لية سيلي أوك ومعهد دراسة اإلسالم والمسيحية بك،)واألفريقية

 ولقاء بعض ،هدف جمع المادة العلمية لبحث الدكتوراهب. بمدينة ليسترةالمؤسسة اإلسالميو
 الرحلة المستشرق برنارد ه في هذىوقد التق. يةالباحثين في الدراسات العربية اإلسالم

يرها من  وغ) رحالتي إلى أمريكا: كتابضمنه. ( معه حديثاً علمياًى وأجر،لويس
 .الرحالت



من مركز   منحة زمالة زائرة:مثل، دراسيةالمنح حصل على العديد من ال* 

  . بلندنكسفورد للدراسات اإلسالمية وأ
منحة من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية إلعداد بحث حول الغرب  -

 .من الداخل ودراسات االستغراب

 لتحديث وإعداد الطبعة الثانية من كتاب ،لمنحة باحث زائر في مركز الملك فيص -
دراسة تطبيقية على كتابات : االستشراق واالتجاهات الفكرية في التاريخ اإلسالمي(

 . وغير ذلك،وإجراء بحوث أخرى) برنارد لويس
 

 نترنتاإلتلفاز والذاعة واإلصحافة و في النشاطات إعالمية له *

 :كثيرة، منها
من المكتبة   "مثل: البرنامج الثاني-إلذاعة السعودية المشاركة في بعض برامج ا - 

 " اإلسالمية

برامج في إذاعة القرآن الكريم من الرياض حول االستشراق والعالقات بين الغرب   -
 .واإلسالم مدته عشرون دقيقة

الحديث مع برنامج على الهواء مباشرة في إذاعة طنجة بالمغرب على هامش المؤتمر  -
 ." راق والدراسات اإلسالميةاالستش"الدولي 

حول التغيرات االجتماعية  اإلذاعة القومية العامة"حديث باللغة اإلنجليزية إلذاعة  - 
والثقافية والسياسية في المملكة العربية السعودية وتداعيات أحداث الحادي عشر من 

 رنامجوذلك لب. م والجامعات اإلسالمية عموماً ودور الدين في السعودية٢٠٠١سبتمبر 

Inside out  الذي يعده ويقدمه مايكال قولدفارب.  

حديث في اإلذاعة السعودية القسم اإلنجليزي حول أهمية إنشاء أقسام دراسات األقاليم   -
  ومراكز البحوث في الجامعات السعودية

في التلفزيون السعودي القناة األولى حول الدراسات ) نافذة على الثقافة والفكر(برنامج   -
 العربية واإلسالمية في الغرب، 

  .مع آخرين (ART)  مع شبكة راديو وتلفزيون العربالمشاركة في ندوة  - 

األردن للمشاركة في البرنامج -عمانن قبل مؤسسة سجى لإلنتاج الفني ب مدعي - 
 : في الحلقات اآلتيةب وشاركالجماهيري الحواري منبر الشبا

  . الشباب والحب- الشباب والجامعة، د-الزواج ، ج الشباب و- الشباب واألسرة ، ب-أ



هوليوود (بعنوان ) مدارات األحداث(الفضائية " اقرأ "المشاركة في برنامج قناة  - 
  .)وصورة العرب والمسلمين

 ) فقه االستغراب(في قناة المجد بعنوان " ساعة حوار"ضيف برنامج  -

الذي الشرق األوسط فوضى "ر الدولي تعليق موجز في قناة سكاي التركية حول المؤتم  -
 . وغيرها من المشاركات.م٢٠٠٤سطنبول إعقد في 

 : الصحافيةهمشاركات ومن -

 بلغ عدد المقاالت تسعاُ ،مقالة أسبوعية في صفحة الرأي بجريدة المدينة المنورة -
 )من آفاق الكلمة: (وثالثين وثالثمائة وكان عنوان الزاوية

بلغ عدد المقاالت أكثر ،مية بجريدة المدينة المنورةحة اإلسالمقالة أسبوعية في الصف -
 .من سبعين مقالة

يوليه ١(١٤١٩ ربيع األول ٧الكتابة اليومية لجريدة المدينة المنورة ابتداء من  -3
ثم عادت الزاوية ) الكلمة(في الصفحة المخصصة للمدينة المنورة بعنوان ) م١٩٩٨

  .هر تقريباًأسبوعية كل يوم خميس بعد تسعة أش

  . أكثر من أربعين مقاالًالمدينة بلغتجريدة مقاالت في ملحق التراث ب -
 ،الكويتية" المجتمع" وفي مجلة ،"المسلمون " كتابة العديد من المقاالت في جريدة   - 

 . ومجلة الشقائق، ومجلة أهالً وسهالً،اإلماراتية" اإلصالح"وفي مجلة 

، وجريدة )مكة المكرمة(جريدة الندوة و ،األمن والحياة : ومن الدوريات التي نشر فيها-
الشعب الجزائرية، وجريدة النصر الجزائرية أيضا، وجريدة العالم اإلسالمي بمكة 

مجلة و ،جريدة الجزيرةو ،مجلة المنهلو ، ومجلة الدعوة،ومجلة الشرق. المكرمة،
  .وغيرها. مجلة المنار، وصحيفة الزمان التركيةو ،جريدة الرياض، وحياتي

 : اإلنترنت والتدوين

مركز المدينة (م موقعاً في اإلنترنت بعنوان ١٩٩٩هـ ديسمبر ١٤٢٠أنشأت في رمضان 
وعنوانه على الشبكة ) المنورة لدراسات وبحوث االستشراق

 www.madinacenter.com هو
 

 نشر الوعي والمعرفة باالستشراق وتشجيع البحث العلمي في هذا ويهدف المركز إلى
   .ولك ما يتعلق بالموضوع من ندوات ومؤتمرات وإصدارات، وغيرها.المجال

  



 :علميةالهيئات ال في هعضويات* 
  .رابطة األدب اإلسالمي العالمية  -

دارياً فلم لسنة واحدة ولضعف االتحاد إ. عضو اتحاد المؤرخين العرب في القاهرة  -
 .أتمكن من مواصلة العضوية

  .عضو اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل  -

 .عضو الجمعية العمومية لهيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية بالمملكة، لعامين فقط -

  .هـ١٤٢٣عضو لجنة المشورة لمهرجان الجنادرية للتراث والثقافة لعام  -

 .ريكية ألساتذة االتصال لعامينعضو الرابطة العربية األم -

 .عضو رابطة الدراسات الشرق أوسطية بأمريكا الشمالية  -

 .عضو الرابطة األلمانية لدراسات الشرق األوسط للبحوث المعاصرة والتوثيق- -

  .م٢٠٠٧عضو الجمعية البريطانية لدراسات الشرق األوسط ابتداء من عام  -
 ـــــــــــــــــــ

  :العنوان* 

كلية التربية جامعة الملك سعود، -، قسم الثقافة اإلسالمية١١٤٥١، الرياض)٢٤٥٨( ب. ص
البريد ٤٦٧٤٥٤٩وهاتف المكتب . ٩٦٦) ١(٢٧٨٠٤٩٩) المنزل(هاتف وفاكس
  mazen_mutabagani@hotmail.com اإللكتروني

مركز المدينة المنورة لدراسات  www.madinacenter.com الموقع في اإلنترنت
  وبحوث االستشراق

  

 


