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ندوة
"المستقبل المريب المرتاب :من التحديات إلى المهددات"

*

 السرية الذاتية للمحاضر:
األسـ ـ ــتاذ الـ ـ ــدكتور /فهـ ـ ــد العرابـ ـ ــي
احلارثي:
 رإليس ميك أسبار للدراساف والبحروا
واالعرررررررررالم ،ورإلرررررررررريس

لررررررررررس انارة

أكان يرة أسربار للتردريب والتاويي.
 نكترروراه الدولرررة تامعررررة السوربرررون آبراريرررررس ررر فينررررررسا
بتقررررديي ميرررري تررررردا آميتبررررة اليررررري األوىل

صررص:

آناب وعلوم إنسانية.

* أةيمت مسرات السربت السرانس مرن ربير القران 1437ررر افوافرق  16ينرايي
2016م ،ةدم ا سعانة األستاع الدكتور ف رد العيابر احلرارل  ،مؤسرس
ورإليس ومال ميك أسبار للدراسراف والبحروا وااعرالم ،عضرو لرس
اليورى آسابقًا  ،وأناررا سعانة األستاع الدكتور عبردالع ي برن إبرياريا
العُمي .
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 البكررررالوريوس :كليرررررة اليررررييعة والدراسررررراف ااسرر رالمية
مبكرة افكيمة آتامعرة أم القريى حاليرا ررر

صرص :اللغرة

العيبية وآناب ا آبتقديي ممتاص م ميتبة اليي األوىل .
 افناصب واف ماف احلالية:
 رإلرريس ميك ر أسرربار للدراسرراف والبحرروا وااع رالم ،ور رومالكررره احلررررال وأحرررررد مؤسسررريه منرررري عرررام آ1994م .
وي ررد افيكرر الرر افسارمة فرر تاررويي ا تمرر ورفررر
كفرراتة مؤسسرراته مرن خررالل التأكيررد علررى أرميررة البحر
العلم باعتباره الوسيلة األل باجتاه نعا القيار.
 -رإلرررررررريس

لررررررررس انارة أكان يررررررررة أسرررررررربار للترررررررردريب

والتاررررررررررويي ،ورررررر رو مؤسسررررر ر ا ومالك ررررررررررا .وت ررررررررررد
األكان يررررررة الررررررى تع يرررررر القرررررردراف واف رررررراراف بترررررروفه
حلرررررول تدريبيرررررة وتابيقيرررررة موت رررررة للعمررررروم ،وافسررارمة
فرر األنيرراة االتتماعيررة التررر ت رررد الرررى نيررري الررروع
ال
بأرميرة التارررويي افسرتمي لألفريان ليكونروا تر ت فراع ً
ا تم .
 -عضو

لرس أمنرات اليربكة العيبيرة فياكر اسرتاالعاف

اليأ

العاا العيبر آمقيرا القررارية وررو أيضرا عضرو

اللينة التنفييية

اليبكة.
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 عضررو اللينرة العلميرررة فررر كيسررر اليونيسرركو ل عرالمامعررة اامررررام

ا تمعرررر

مررررد بررررن سررررعون ااسررالمية

باليياث.
 -عضرررو اللينرررة االستيرررارية

كيسرر افيحررروم الررردكتور

غاص القصي للققافة والتنمية

امعة اليمامة باليياث.

 افناصب واف ماف السابقة:
 -عضررررو

لرر رس اليررررورى السرر رعون

نورترر ره األوىل عررررام

آ1993م .
 -أعيد تعيينه للمية القانية لعضوية

لرس اليرورى السرعون

نورته القانية عام آ1997م .
 -أعيد تعيينره للمرية القالقرة علر الترروال عضرروا فرر

لررس

اليرورى السرعون فر نورته القالقرة عام آ2001م .
 -أنتةرررررب كررر رأول رإليررررررس

لررررررس انارة صرررررحيفة الولررررررن

الس رعونية آمؤسسررررة عس رره للصرررحافة والنيرررري منرري العررام
آ1997م رر 2002م .
 أعيرررد انتةابر ره للمرررية القانير رة رإليسررراالولن

العام آ2002م .

لرررس إنارة صرررحيفة
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 عُر مرررردييا عامررررا مكلفررا لصررررحيفة الررررولن الررررى تانرررربلررررس اانارة ،وعل ر مررن آ2000م وحتررى

عمل رره رإليس را
آ2002م .

 -عُ ر ميرريفًا علررى التحييررري آرإلررريس

ييررري فررر صرررحيفة

الرولن فر العررام آ2002م إىل تانرب عملره رإليسرا

لرس

اانارة.
 -رإليس

لرة اليمامرة مرن العرام آ1980م ررر 1992م

ييري

آفدة الي عيي عاما .
 -عضرررو

لرررس انارة مؤسسر رة اليمامر رة الصرررحفية إىل العرررام

آ1992م .
 عضو رياة تدريس تامعة افل سرعون مرن العرام آ1980م ررر1993م .
 -عضررو مؤسسررس

ا لررس العيب ر للافول رة والتنمي رة عررام

آ1987م .
 عضو من مة األوبلف لدورت متتاليت . الليان وما

حكم ا:

 عضررررررو اللينررررررة االستيررررررارية فؤسسرررررة الفكرررررري العيبرررررآ2002م .
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 عضرررو اللينر رة افؤسسر رة فيرررريو الرررردار العيبيررررة للاباعررررةوالنيررري بالييررراث وعضرررو

لرررس إنارة الرردار منرري آأبييررل

 1999م رر مارس 2003م .
 رإلرريس هنررة اليررؤون الققافيررة وااعالمية مبيلس اليرورىوعل عنررد إنيررراإل ا أول مرررية عرررام آ1999م وةرد كانرت
السابق مد ة م هنة اليؤون التعليمية.
 -رإلرريس

لررس انارة اليرريكة األندلسررية للحي ري الابيعرر

واليخام ،العام آ1996م .
 رإليس هنة اليؤون التعليمية والققافيرة وااعالميرة مبيلرساليورى آ 1994م رر 1995م .
 ناإلررب رإلرريس هن رة الي رؤون التعليمي رة والققافي رة وااعالميررةمبيلس اليورى آ 1993م رر 1994م .
 -عضرررو

لرررس انارة اهمعيرررة السرررعونية ليعايرررة األلفرررال

افعوة آ 1998م رر 1993م .
 عضرررو هنر رة تررراإل ة اهمعير رة السرررعونية ليعاير رة األلفرررالافعوة آ 1993م رر 1994م .
 -رإلرررريس اللينرررة ااعالميررررة

اهمعيرررة السرررعونية ليعايرررررة

األلفال افعوة آ1986م رر 1993م .
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 عضو هنة ااعالم والتوعية لتفعيل توصياف مؤمتي ااعاةةاألول آ1992م .
 -عضو

لس إنارة ااالل األمحي السعون آ1992م .

 -عضو اللينة العليرا لتقرويا الرلامو

ااعاعرة والتلف يرون،

وصارة ااعالم آ1986م آهنة متفيعرة مرن ا لرس األعلرى
ل عالم .
 -عضررررو خرر ربه

اللينرر رة االستيررررارية للققافرر رة العيبيرر رة رررررر

اليونيسكو آ1985م .
 عضو اللينة العليا ال تولت التةايء وااعدان لر آاحلملرةالولنية ضد ااررراب وةرد أنيررات اللينرة بنرات علرى األمري
السام الكييا رةا :آ ، 35990وعمرل عضروا

اللينرة

التنفييية ال تولت ااهيا افباهي على عدن من فعالياف
احلملة .لا رأس الفييق العلم الي أتيى الدراسة العلميرة
عررن تقررويا احلملررة وفعاليات ررا ،وةيرراس مرردى مررا حققترره مررن
نتاإلو على مستوى الولن.
 -سرررارا

بعرررا أعمرررال الليررران العلمير رة

سعون ألنات ممارسته م نة التدريس ب ا.

تامعر رة افلر ر
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 هررررارك فرررر بعررررا الليررران األكان يررررة افعنيررررة بتقررررويابعررررا اليسرررراإلل واألليوحرررراف العلميررررة فرررر تامع رة افل ر
سعون.
 هرررررارك فرررررر عررررردن مررررررن الوفررررررون اليسرررررمية واألرليررررررة،والفعاليررررراف السياسررررية والققافيرررررة واللفانيرررررة وااعالميررة
ااةليمية والدولية ،وتيأس بعض ا.
 الوفون وافؤمتياف والندواف:
 -هارك

عدن من مؤمتياف منتدى ااعالم العيبر

كمرا أِختيري عضروا فر بعررا هرران التحكريا
الصررحافة ال ر

نح ررا افنترردى سررنويا للف راإل ين

نبرر
آتراإل ة
فرريو

اهرر راإل ة افةتلفررررة بااضررررافة اىل ميرررراركاته األخرر ريى
مؤمتياف وندواف إعالمية وتلفة.
 -هارك

عردن مرن النردواف الر ن م را آميكر اامراراف

للسياسررراف فرررر أبرررو ر ر ومن ر ررا ورهرررررة عمرررررل آمصررررري:
الواةررررر الررررريارن ومسر ررتقبل التحررررروالف مرررن آ 15إىل 16
يونيررو 2014م  ،وورهررة عمررل آتيكيررا :مسررتقبل النمرروع
افنعقدة
 -هارك

آ 18إىل  19مايو 2014م .
العديد من مواسا أصيلة الققافية بافغيب.
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 -هارك

العديد مرن افرؤمتياف العيبيرة والدوليرة السياسرية

وااعالمية والققافيرة وال بويرة علرى مدى السنواف افاضية.
 -هررررارك

عرررردن كرررربه مرررن الوفررررون السرررعونية اليسرررررمية

واألرليرة السياسرية وااعالمية والققافيرة فر العراا العيبر
وخارته.
 الفيق العلمية والبحقية والققافية:
 رأس الفييق العلم الي أعد االس اتييية ااعالمية لدوللرس التعرراون ا ليير آ2010م ررر 2020م وةرد أةريف
من ا لس األعلى

ةمة أبو

.

 كمرررررا رأس عررررردنا مرررررن الفريق العلميرررررة الرراص نراسرررررافاستيررررررررارية وثقيررررررررة ،من ررررررررا آالدراسرررررررراف التأسيسرررررية
لصحيفة الولن والندوة وغهرا .
 رأس فييررق العمررل ال ري ترروىل إعرردان الدراسرراف التأسيس ريةلصرررررحيفة النررررردوة آمكرررررة حاليرررررا وهرررررملت الدراسرررررراف:
اهرررردوى االةتصررررانية التحييييررررة واليةصررررية التحييييررررة
والفنيررة للصررحيفة واايكلررة اانارية.
 رأس الفييررررررررررق العلمرررررررررر الرررررررررري ةررررررررررام بالدراسرررررررررررافاالستيرررررارية اعرررررانة ريكلرررررة و ررررردي أنات اليررررريكة
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اليرريةية للاباعررة والصرررحافة وااعررالم ،و لرررس اليرررريق
بالدمام آ1998م .
 رأس الفييررررررق العلمررررر الررررري ةررررررام بإعررررررردان الدراسرررررررافالتأسيسر ررية انيررررات
رياضة ا يل

لررررة آصرررر يل السر ررعونية آ لرررة

ت التأسيس .

 رإلررررريس الفييرررررق العلمررررر الررررري ةرررررام بإعرررررردان الدراسرررررافالتأسيسررية واالستيررررارية انيررررات صرررررحيفة الرولن

عررام

آ1997م وةرررررران فييرررررررق العمرررررررل الررررررري خررراث ميحلرررررررة
تأسررررريس الصرررررحيفة وإلالة ررا ،وأهرري إهرريافًا مباهرريا
على تل افيحلة وعلى ما

لل ا من إلاصاف.

 رأس الفييرررق العلمر ر الر ري أعرررد ميررريو ن رررام ااعر رالم،االك ون

افملكة العيبية السعونية.

 رأس الفييرررق الر ري تررروىل م مر رة نراسر رة وتأسررريس ميررريوميكر افعلومراف افتةصرص عرن افلر ف رد ررر رمحره اهلل ررر
آ ررت التأسررريس  .وأهررري علرررى بنرررات ةواعرررد افعلومررراف
وإعرررردان ااصرررردار األول للميكر ر افررريكور آ 12لررردا
ضمت كل ما نُيي عن افل ف د بعد وفاته .آ ت الاب .
 رأس عرردنا آخرريا مررن الفرريق العلميررة ال ر أل ر ف نراسررافولنية م مة ،مقل آنراسرة :تقررويا جتيبررة االنتةابرررراف فرررر
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افملكررررررررة العيبيررررررررة السرررررعونية و آنراسررررررررة :اليررررررررباب
السرررررررعون  ..اامرررررررررروم ،وافيرررررررررركالف ،والتالعرررررررررراف
وآنراسرررررررررة :اسرررررررررتةداماف االن نرررررررررت فررررررررر ا تمررررررررر
السررعون

وآنراسرررة :تقرررويا محلرررة التضامن الولي ضررد

اارررررراب وآنراسرررررة :مررررردى تلبيرررررة الفعاليررررراف السررررياحية
فتالبررراف اليرررباب مرررن ال ريكور واانرراا وآنراس رة حررول:
تررردين السرررعوني

وآنراسررررة عرررن :مسرررتوى التارررري فرررر

ا تمررر السرررررعون

وآنراسرررررة :تقرررررويا أنات وصارة الققافرررررة

وااعرررالم السعونية وافؤسساف التابعرررة ارررا وغهرا.
 افؤلفاف والبحوا:
 كتاب آوتوه وأمكنة آ2014م . كتاب "أنتِ ةبيحة ريا الصبا آ2013م . له م آخيين آافملكرة العيبيرة السرعونية ماضريا وحاضرياآاألرث ،اانسان ،احلضارة آ2013م .
 كتاب آرؤالت ..وأنا آ2012م . كتاب آافعيفة ةوة ،واحليية أيضا آ2012م . كترررراب آأمييكررررا الرررر تعلمنررررا الد قياليررررة والعررررردلآاليياث2004 ،م .
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 لرررره مررر آخرررريين كترررراب آاجتاررررراف الكترررراب السررررعونيوافابوعاف السعونية حنو احلريب علرى العرياق آالييراث،
2003م .
 كتراب آةرال ابرن عبرراس ..حردلتنا عاإليرة فصرولآاألنبررررر

وآاليرررررريع

ترراخ

الققافررررررة العيبيررررررة آالييرررررراث،

1995م .
 -كتاب آوةت للعار!

السياسة آاليياث1990،م .

 كتب ومؤلفاف أهي على إعدانرا:
 معيا السفيات السعوني آ2002م . موسررررروعة أسررررربار للعلمرررررات وافتةصصررررر فررررر اليرررررييعةااسرررررررالمية فررررررر افملكرررررررة العيبيرررررررة السررر رعونية آلاللرررررة
لداف .
 معيا أسبار للنسات السعونياف آ لدان . -كترررراب آمسررررهة ااعررررالم السررررعون

آ1999م باللغرررراف:

العيبية ،االلي ية ،الفينسية.
 كتررررراب آاآللرررررار التنمويرررررة لصرررررنانيق التنميرررررة السرررررعونيةآ1999م باللغت  :العيبية وااللي ية.
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 كترررراب آعررررياإلس الصررررحيات ةصررررة التنميررررة العميانيررررةافملكررة العيبيررة السرررعونية آ1999م باللغرراف :العيبيرررة،
االلي ية ،الفينسية.
 ثوا وأوراق عمل:
 كتررب عرردنا م رن البحرروا والدراسرراف وافقرراالف نُيرريفصحف و الف علمية وتلفرة آ كّمررة وغره

كّمرة

كمررا أعررد عررردنا مرررن أوراق العمرررل العلميرررة وألقرررى عررردنا
كبيرررريا مرررررن اماضررررياف فررررر مناسرررباف ومنررررابي علميرررة
ولقافية وتلفة

لية وعيبية ونولية.

 مقاالف:
تييررردة آالرررولن السر رعونية عرررام

 كاترررب صاوير رة يومير رةآ2000م .
 كاتب صاوية أسبوعية -كاتب صاوية يومية

تييدة اه يية آ1999م .

تييدة البالن آ1997م .

 -كاترررررب صاويرررررة أسررررربوعية

لرررررة اليمامرررررة حترررررى عرررررام

آ1994م .
 -كاتب صاوية يومية

تييدة عكا عام آ1993م .

