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تقدمي:

بناء على توجيه �سمو رئي�س الهيئة باملوافقة على امل�ساركة يف »الأ�سبوع الثقايف العربي«، الذي نظمته �سفارة اململكة يف 

الدمنارك بالتعاون مع معهد ال�ست�سراق والدرا�سات العربية بجامعة فيلنيو�س يف ليتوانيا خالل الفرتة من 16-12 

�سبتمرب 2017، مثل الهيئة يف امل�ساركة املدير التنفيذي لربنامج خادم احلرمني ال�سريفني للعناية بالرتاث احل�ساري للمملكة.

�سعادة  �سبتمرب 2017م بح�سور   12 املوافق  الثالثاء  يوم  الأ�سبوع ظهر  ليتوانيا فعاليات  وزير خارجية  افتتح معايل 

�سفري اململكة يف الدامنارك الأ�ستاذ فهد بن معيوف الرويلي ومــفتي ليتوانيـــا Romas Jakubauskas ومـــدير 

مركـــز درا�ســـات الــ�ستـــ�سراق يف جامعــــة فيليونـــ�س الدكتور Vytis Silius ومثلي اجلهات امل�ساركة وجمع من طالب 

وطالبات اجلامعة واملهتمــني بالرتاث والثقافـة العربيـة يف ليتوانيا.



ت�شمنت م�شاركة الهيئة يف فعاليات املنتدى: 

بالرتاث . 1 للعناية  احلرمني  خادم  وبرنامج  احل�ساري  اململكة  تراث  عن  الإجنليزية  باللغة  عر�س  تقدمي 

دولة  و�سفري  الدامنارك  يف  اململكة  �سفري  �سعادة  ح�سره  اجلامعة  يف  الرئي�سة  القاعة  يف  وذلك  احل�ساري، 

فل�سطني واأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة وجمع من طالب وطالبات اجلامعة واملهتمني. تاله عر�س لفلم 

برنامج خادم احلرمني.





معر�س لل�سور يف جامعة فيلينو�س ت�سمن لوحات ملواقع الرتاث يف اململكة ومناذج من القطع الأثرية مع نبذة . 2

عن كل قطعة، واأي�سا مناذج مل�ساريع بع�س املتاحف حتت الإن�ساء �سمن م�ساريع برنامج خادم احلرمني. وقد 

قامت اللجنة املنظمة باختيار بع�س ال�سور من تلك اللوحات وطباعتها وتزيني املمر الرئي�س يف اجلامعة بها 

بطول 30 مرتاً.





ال�سريفني . 3 احلرمني  خادم  برنامج  كتيب  �سملت  الإجنليزية  باللغة  الهيئة  اإ�سدارات  من  مطبوعات  توزيع 

اأر�س احل�سارات( وبطاقات  )اململكة  للعناية بالرتاث احل�ساري للمملكة، وجملة �سعودي فويجر وجمموعة 

بريدية ل�سور مواقع تراثية واأثرية و�سياحية يف اململكة، كما �سملت توزيع كميات من مطوية �سور من اململكة 

كاإهداءات للزوار. وقد كان الإقبال كبريا على تلك املطبوعات واقتنائها من قبل الطالب وزوار الفعاليات ب�سكل 

لفت.



تقدير م�شاركة الهيئة:

وتقديره  �سكره  الدامنارك عن  اململكة يف  �سفري  �سعادة  عرب 

اإثراء  الكبري يف  الأثر  له  كان  امللتقى مما  الهيئة يف  مل�ساركة 

فعالياته وتعزيز معرفة احل�سور عن تاريخ اململكة وعمقها 

ممثل  ت�سلم  كما  الرتاث.  بهذا  قيادتها  واهتمام  احل�ساري 

الهيئة �سهادة تقدير نيابة عن الهيئة من اإدارة امللتقى ت�سمنت 

يف  ي�سهم  مما  فعالياته  يف  الهيئة  مل�ساركة  والتقدير  ال�سكر 

تعزيز التعاون الثنائي بني اململكة وليتوانيا.



م�شاركات جهات اأخرى من اململكة:

�سارك يف فعاليات الأ�سبوع الثقايف العربي اأ�ساتذة من جامعتي امللك خالد واجلامعة الإ�سالمية يف املدنية املنورة حيث 

قدم الدكتور �سالح العمري والدكتور حممد احلازمي من اجلامعة الإ�سالمية حما�سرات عن تاريخ اللغة العربية 

وعن تاريخ اململكة العربية ال�سعودية وعن الآثار يف اململكة باملدينة املنورة. 

فعاليات م�شاحبة:

ت�سمن برنامج امل�ساركني من اململكة زيارات ملرافق اجلامعة ومكتبة مركز ال�ست�سراق فيها، كما �سملت اأي�سا زيارة 

لأهم املعامل الرتاثية يف مدينة فيلينو�س نظمتها اللجنة املنظمة لالأ�سبوع الثقايف العربي �سملت الو�سط التاريخي 

للمدينة واأهم معاملها وبع�س املتاحف.







دعم مكتبة مركز درا�سات ال�ست�سراق يف جامعة فيليون�س بكتب 

والإ�سالمية  العربية  الإجنليزية عن احل�سارة  للغة  مرتجمة 

وتراث اململكة وتاريخها.

التو�شيات

توجيه الدعوة لرئي�س مركز ال�ست�سراق وبع�س اأع�ساء هيئة 

برتاثها  معرفتهم  لتعزيز  اململكة  لزيارة  والطلبة  التدري�س 

وتبادل اخلربة معهم.
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ممثل الهيئة

عبد الرحمن بن عي�شى اجل�شا�س

املدير التنفيذي لربنامج خادم احلرمني ال�ضريفني للعناية بالرتاث احل�ضاري للمملكة

التغطية ال�شحفية:
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