The Golden Age in Islam

“Knowledge exists potentially in the
human soul, like seed in the soil, through
learning, that potential turns into reality”
Al-Ghazali

Welcome to the
Museum of Science and
Technology in Islam at King
Abdullah University of
Science and Technology

مرحبًا بكم يف متحف
العلوم و التقنية
يف اإلسالم جبامعة
امللك عبداهلل للعلوم
والتقنية

العصر الذهيب يف اإلسالم
 من القرن السابع وحىت،على امتداد ألف عام
 اكتشف،القرن السابع عشـر امليالديني
 وشكلوا،العلماء املسلمون مبادئ الطريان
 واحتلوا، وأسسوا علم املثلثات،نظرية اإلبصار
 وبدأوا،موقع الريادة يف علم الكيمياء املنهجي
 نفخر بأن نعود.مييطون اللثام عن أسـرار الكون
.بكم إىل ذلك العصر من خالل متحفنا

The Golden
Age in Islam
During the 1,000 year period from the 7th to the17th century, Muslim
scientists discovered the principles of flight, defined the theory of
vision, originated trigonometry, pioneered quantitative chemistry and
began to uncover the mysteries of the universe. We are proud to take
you back to that exciting time. Our modern House of Wisdom
(King Abdullah University of Science and Technology) introduces you
to the amazing inventions and discoveries made by Muslim scientists
during the Golden Age in Islam.

يف بيت احلكمة اجلديد (جامعة امللك
عبداهلل للعلوم و التقنية) يستعرض متحف
العلوم والتقنية يف اإلسالم اإلخرتاعات
واإلكتشافات املذهلة لعلماء املسلمني
.خالل العصر الذهيب لإلسالم

الفن والعمارة
علوم الرياضيات

Mathematics
Using our interactive
screens, discover
how Muslim scholars
led a revolution
in mathematical
thinking. How Muslim
mathematicians lead
the development of
arithmetic, geometry,
trigonometry, algebra and
other since:
• Cryptography
• Mathematics
in astronomy

باستخدامكم لشاشاتنا
التفاعلية اليت حتوي عروضًا
 اكتشفوا،وألعابًا مشوقة
كيف حقق العلماء
املسلمون ثورة يف التفكري
الرياضي وقدموا علومًا مثل
احلساب واهلندسة وعلم
املثلثات واجلرب أو علوم
:أخرى مثل
•علم التشفري
•الرياضيات يف
علم الفلك

Art and
Architecture
The role of mathematics and
art in Islamic architecture is
examined through interactive
displays and detailed models of
iconic Islamic architecture.
Four glass cabinets contain
accurate scale models of four
examples of iconic Islamic
architecture:
• Madrasah of al-Mustansiriyya
• Sultan Bayezid II Külliyesi in
Erdine, Turkey
• The Court of the Lions at
Alhambra, Granada, Spain
• The Ummayad Mosque in
Damascus, Syria.

توضح العروض
ّ
التفاعلية والنماذج املفصلة
الدور الذي يلعبه علم
الرياضيات والفن اهلندسي
.يف العمارة اإلسالمية
توجد خزائن زجاجية حتتوي
على مناذج
متيز العمارة
متثل
مصغرة
ّ
:اإلسالمية مثل
•مدرسة املنتصرية
•كلية السلطان بايزيد
 تركيا-الثاين يف أردين
•بالط األسود بقصر
-احلمراء يف غرناطة
أسبانيا
•املسجد األموي يف
 سوريا-دمشق

علوم احلياة
والبيئة
تبين شاشات العرض
ّ
التفاعليةوالنماذج
العملية اإلسهامات الرائدة
للمسلمني يف علوم احليوان
والنبات والطب وعلم األرض
واسهاماتهم املبكرة يف علم
احلفاظ على البيئة احليوية.

Life and
Environmental
Sciences
Interactive exhibits
and hands-on
displays illustrate the
pioneering Muslim
contributions to
zoology, botany,
medicine, and geology.

علم الكيمياء
يتم استعراض التحول
من اخليمياء القدمية إىل
الكيمياء احلديثة من خالل
توليفة مدهشة تشمل
شاشات تفاعلية وجتربة
مسـرحية ملخترب كيميائي.

Chemistry
The transition from
alchemy to modern
chemistry is demonstrated
through a stunning
combination of theatre and
interactive exhibits.

اهلندسة والتقنية

Technology
The Technology cluster
showcases many of the
amazing technological
advances made by Muslim
scholars and engineers,
including working replicas
of Water Clocks. The exhibit
has examples of innovative
water-raising machines and
ingenious mechanical devices:
• Robotic Man
• Pinhole Camera
• Castle Clock

تعد األجهزة امليكانيكية
ّ
 مبا يف ذلك،املبتكرة
ساعة الفيل املائية
 أمثلة بارزة،الشهرية
على ابداع املهندسني
التقين والذي سبق زمنه
يف تسخري قوى الطبيعة
من ماء ورياح لرفاهية
 ومجيعها أجهزة،املجتمع
 ومن،ميكانيكية مبتكرة
:هذه االمثلة
•الرجل اآليل
•أول كامريا
•ساعة القلعة املائية

علوم الفلك
واملالحة

Astronomy and
Navigation
The many contributions
made by Muslim
scholars to astronomy
and navigation are
reviewed in this cluster.
Also highlighted are
the practical uses of
astronomy - to determine
the dates of the holy
months, the time of
prayer and the direction
of the “qibla”, and to
identify travel directions
and times of agriculture
and irrigation.

نستعرض يف هذه
املجموعة العديد من
مساهمات العلماء
املسلمني يف جمايل
.علم الفلك واملالحة
كما نسلط الضوء على
االستخدامات العملية
لعلم الفلك وأهميته يف
معرفة التواريخ املهمة
خالل العام إضافة إىل
معرفة أوقات الصالة
وحتديد اجتاه القبلة
وحتديد اجتاهات السفر
.وأوقات الزراعة والري

آالت رفع املياه

طاحونة اهلواء

Wind Mill Display
There are many devices
showing the amazing
technological advances
made by Muslim scholars
and engineers that
demonstrate pioneering
methods of harnessing the
powers of nature. One is
a vertical-vane wind mill
that was used to grind corn.
A scale model shows how
natural forces were used
to cool a building before
modern air conditioners
were invented.

توجد مناذج عن أجهزة
سخرت قوى الطبيعة من
ماء و رياح لرفاهية املجتمع
ومجيعها أجهزة ميكانيكية
مبتكرةمنها طاحونة اهلواء
العمودية واليت كانت
.تستخدم لطحن احلبوب
ومنوذج لتقنية تربيد
املباين وجدت قبل اخرتاع
املكيفات وذلك عن طريق
.استغالل قوى الطبيعة

Water-Raising
Devices
This dynamic scale model
display depicts famous
water-raising devices made
by Muslim engineers. These
devices include al-Jazari’s
Reciprocating Pump,
One-Scoop Pump,
Chain-of-Pots and
Four-Scoop Water-Raising
Machine.

توجد مناذج متحركة آلالت
رفع املياه املعروفة من
.صنع مهندسني مسلمني
وتتضمن هذه األجهزة عدة
اخرتاعات للعامل املسلم
اجلزري مثل املضخة
 وآلة رفع املياه،التبادلية
 وآلة،ذات املغرفة الواحدة
.بسلسلة من األباريق

ماذا اكتشفتم؟

What have you
discovered?
At the end of your journey,
an exciting quiz tests your
new-found knowledge of Islamic
science and technology.
We hope that you have enjoyed
your voyage of discovery and that
you will visit us again soon.
For further information, please
email us at
museum@kaust.edu.sa

اختربوا معلوماتكم اجلديدة عن العلوم والتقنيات
. من خالل حتدي ممتع يف نهاية جولتكم،اإلسالمية
،نأمل أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم االسكتشافية
.نأمل أن تزورونا مرة أخرى قريبًا
ملزيد من املعلومات راسلونا عن طريق
الربيد اإللكرتوين

museum@kaust.edu.sa

www.museum.kaust.edu.sa
museum@kaust.edu.sa

