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 :الشخصية املعلومات
 د. فهد العرابي الحارثي االســـــم:

 88111الرياض  11888: ص.ب البريديالعنـوان 

 :رقـم الهاتـف

 22011886116110 مكتب:

 22011886182916 فاكس:

 alorabi111@gmail.com: اإللكترونيالبريد 

 .alharthi.com-fahad-drwww : اإللكتروني الموقع

 @dr_fahad_harthiتويتر: 

 facebook.com/dr.fahad.alharthiفيس بوك: 

 youtube.com/drfahadalharthiيوتيوب:     

 

 

 :العلمية املؤهالت
   ــ ــوراه الدولـــ ـــون   ،دكتـــ ـــ  الووربـــ ـــس)جامعـــ ـــوا /بـاريـــ ــدير  (فرنــــ ــ   بتقـــ ــدًا )مرتبـــ ــرً جـــ مشـــ

 .تخصص: آداب وعلوم إنواني  الشرً األولى(

      ــرى ــ   م القـــ ــ  )جامعـــ ـــ  المكرمـــ ـــ  بمكـــ ـــات اإلس)ميـــ ــريع  والدراســـ ـــ  الشـــ ــالوريوس: كليـــ البكـــ

 .)بتقدير ممتاز مع مرتب  الشرً األولى( حاليًا(، تخصص: اللغ  العربي  وآدابها

  

mailto:alorabi111@gmail.com
http://dr-fahad-alharthi.com/
https://twitter.com/dr_fahad_harthi
https://www.facebook.com/dr.fahad.alharthi
http://www.youtube.com/drfahadalharthi
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 :الحالية واملهمات املناصب
      ــيس مركــب  ســبار للدراســات والبالــوث واإلعــ)م، و ــو ــ   ومؤسوــ مالكــ   رئ ــامالمن . 4551  ع

الموــا م  فــي ت ــوير المرتمــع ورفــع كتــانة مؤسوــات  مــ   ــ)ل الت كيــد     المركــب إلــي  ويهــدً

 .  مي  البالث العلمي باعتباره الوسيل  األنرع باتراه دعم القرار ىعل

 

http://www.asbar.com 

Facebook.com/asbarcentreforstudies 

@Asbar_Center 

www@asbar.com 

a.asbar@asbar.com 

 

      ــ توضــي  فــي  اإلســهامرئــيس مرلــس إدارة منتــدى  ســبار الــدولي. ويهــدً المنتــدى إلــى    مي

وبيــان الع)قــ   .قــائم علــى المعرفــ  القتصــاد االالتالــول الشــامل والوــريع نالــو مرتمــع المعرفــ  و  

واستبصـــار دور المعرفـــ  فـــي رفـــع كتـــانة  ،المت)زمـــ  بـــي  مرتمـــع المعرفـــ  والتنميـــ  الموـــتدام 

 .القتصادإلى االق اعات اإلنتاجي  والخدمي  وقدرتها االستيعابي  لتالويل المعرف  

 

 www.asbarworldforum.com 

AsbarWF  

@Asbar_WF 

https://goo.gl/zgqkPL 

asbar_wf 

awf@asbar.com 

  

 رئيس ملتقى  سبار (Think  Tank)  طياً سياسي  واجتماعيـ  مختلتـ   مثقتًا م 411يضم    ،

المعرف  بموتردات األحداث وقضايا المرتمع، وتعبيـب قـيم الالـوار، وتبـادل     تعميق ويهدً إلى 

 .اآلران بي  النخب التكري  والثقافي 

 

http://multaqaasbar.com 

Facebook/MuntaqaAsbar 

Twitter.com/Multaqa_Asbar 

Youtube.Multaqa_asbar.com 

multaqaasbar@asbar.com 

 

  

http://www.asbar.com/
https://www.facebook.com/asbarcentreforstudies
https://twitter.com/Asbar_Center
mailto:www@asbar.com
mailto:a.asbar@asbar.com
http://www.asbarworldforum.com/
https://www.facebook.com/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-1130479540404630/
https://twitter.com/Asbar_WF
https://goo.gl/zgqkPL
mailto:awf@asbar.com
http://multaqaasbar.com/
https://www.facebook.com/MuntaqaAsbar/
https://www.facebook.com/MuntaqaAsbar/
https://mobile.twitter.com/search?q=%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89%20%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1&src=typd
https://mobile.twitter.com/search?q=%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89%20%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1&src=typd
https://www.youtube.com/channel/UCmdgSiM6sRC4vZnLfrvmwUg
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 السابقة: واملهمات املناصب

  4551 الوعودي في دورت  األولى، عامعضو مرلس الشورى. 

  4553 عيد تعيين  للمرة الثاني  لعضويً  مرلس الشورى الوعودي في دورت  الثاني  عام. 

                عيد تعيينـ  للمـرة الثالثـ  علـي التـوالي عضـوًا فـي مرلـس الشـورى الوـعودي فـي دورتـ  الثالثـ 

 .1114 امـع

 ( مؤســو  عوــير للصـالاف  والنشــر    لوعوديـ  ) نتخب  ّول رئيـس لمرلـس إدارة صاليتـ  الوطـ  ا

 1111إلى نهاي  العام  4553من  

  م.1111 عيد انتخاب  للمرة الثاني  رئيوًا لمرلس إدارة صاليت  الوط  في العام 

      1111 عي  مديرًا عامًا مكلتًا لصاليت  الوط  إلى جانب عمل  رئيوـًا لمرلـس اإلدارة وكلـن مـ 

 م1111إلى 

 إلـى جانـب عملـ      1111تالريـر )رئـيس تالريـر( فـي صـاليت  الـوط  فـي العـام         عي  مشرفًا على ال

 رئيوًا لمرلس اإلدارة.

  لمدة اثني عشر عامًا(. 4551لى إ 4541 رئيس تالرير مرل  اليمام( 

 م4551 العام عضو مرلس إدارة مؤسو  اليمام  الصالتي  إلى. 

 م4551-4541 عضو  يئ  تدريس، جامع  الملن سعود 

  م.4551-4545 إدارة الرمعي  الوعودي  لرعاي  األطتال المعوقي عضو مرلس 

  " م.1143 - 1142رئيس المرلس االستشاري لشرك  "سم 

   م4543عضو مؤسس في المرلس العربي لل تول  والتنمي 

 في العالم العربـي )مقر ـا القـا رة(    عضو مرلس  منان الشبك  العربي  لمراكب است )عات الر ي ،

 اللرن  التنتي ي  في الشبك . و و  يضًا عضو

 برامعــ  اإلمــام مالمــد بــ  ســعود  اللرنــ  العلميــ  فــي كرســي اليونوــكو لمعــ)م المرتمعــي  عضــو

 م.1143 واإلس)مي  بالرياض

   عضو اللرن  االستشاري  في كرسي المرحوم د. غازي القصيبي للثقاف  والتنمي ، برامع  اليمام

 بالرياض.

      .ــوير ــدريب والت ـ ــبار للتـ ــ   سـ ــس إدارة  كاديميـ ــيس مرلـ ــا،   رئـ ــها ومالكهـ ــو مؤسوـ ــدً و ـ وتهـ

ــب القـــدرات والمهـــارات بتـــوفير   ــ  إلـــى تعبيـ ــ  للعمـــوم   حلـــول األكاديميـ تدريبيـــ  وت بيقيـــ  موجهـ

ــي     و ــ  الت ــي األنشــ   االجتماعي ــ  الت ــوير الموــتمر      الموــا م  ف ــوعي ب  مي ــى نشــر ال تهــدً إل

 .م1143 – 1141 فاعً) في المرتمع لألفراد ليكونوا جبنًا

 

 حكمها: في وما اللجان

   بمرلـــس الشــــورى وكلــــن عنــــد إنشــــائها  ول مــــرة  لرنــــ  الشــــؤون الثقافيــــ  واإلع)مي ــــرئـــيس  

 مع لرن  الشؤون التعليمي . مدمر ، وقد كانت في الوابق 4555  عام

  م.1143 للمعلومات االئتماني  رئيس المرلس االستشاري لشرك  سم 
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 م4552 العام رئيس مرلس إدارة الشرك  األندلوي  للالرر ال بيعي والر ام 

 4551- 4551 رئيس لرن  الشؤون التعليمي  والثقافي  واإلع)ميَّ  بمرلس الشورى 

 4551-4551 نائب رئيس لرن  الشؤون التعليمي  والثقافي  واإلع)ميَّ  بمرلس الشورى 

  1111العربي عضو اللرن  االستشاري  لمؤسو  التكر. 

    عضـو مرلـس إدارة   ربيـ  لل باعـ  والنشـر بالريـاض، و    عضو اللرن  المؤسوـ  لمشـروا الـدار الع

 .1111مارس   إلى  4555 بريل    منـ الدار

   4551-4551عضو لرن  جائبة الرمعي  الوعودي  لرعاي  األطتال المعوقي 

 4551-4542 المعوقي  رئيس اللرن  اإلع)مي  في الرمعي  الوعودي  لرعايـ  األطتال 

 4551وصيات مؤتمر اإلعاق  األول عضو لرن  اإلع)م والتوعي  لتتعيل ت. 

 4551 الوعودي عضو مرلس إدارة اله)ل األحمر 

  ،لرن  متترعـ    م4542عضو اللرن  العليا لتقويم البرامج في اإلكاع  والتلتبيون، وزارة اإلع)م(

 .م  المرلس األعلى لمع)م(

 4541اليونوكو  –اللرن  االستشاري  للثقاف  العربي   عضو  بير في. 

 وقد  نشـئت   "الالمل  الوطني  ضد اإلر اب"اللرن  العليا التي تولت التخ يط واإلعداد لـ  عضو

عمل عضوًا في اللرن  التنتي ي  التي تولت و 11551بناًن على األمر الوامي الكريم رقم اللرن  

دراسـ   الاإلشراً المباشر على عدد م  فعاليـات الالملـ . ثـم ر س التريـق العلمـي الـ ي  جـرى        

 فعالياتها، وقياس مدى ما حققت  م  نتائج على موتوى الوط .و "تقويم الالمل "ع  علمي  ال

 د  ثنان ممارست  مهن  التدريس بها.سا م في  عمال بعض اللران العلمي  في جامع  الملن سعو 

  َّشارك في بعض اللران األكاديمي  المعنيَّ  بتقويم بعض الرسائل و األطروحات العلمي. 

 

 :والندوات املؤتمراتو الوفود
 كمـا ا تيـر عضـوًا فـي بعـض لرـان        ،في دبـي  اإلع)م العربي م  مؤتمرات منتدىعدد في  شارك

تائبي  في فروا الرائبة المختلت ، يمنالها المنتدى سنويًا لل التالكيم في "جائبة الصالاف " التي

 باإلضاف  إلى مشاركات  األ رى في مؤتمرات وندوات إع)مي  مختلت .

  شارك في العديد م  المؤتمرات العربيـ  والدوليـ  الوياسـي  واإلع)ميـ  والثقافيـ  والتربويـ        كما

 على مدى الونوات الماضي .والتنموي  

   مـــ  الوفـــود، الرســمي  واأل ليـــ ، والتعاليـــات الوياســي  والثقافيـــ ، والبرلمانيـــ     شــارك فـــي عــدد

 تر س بعضها.وع)مي ، اإلقليمي  والدولي ، واإل

 

 والثقافية: والبحثية العلمية الفرق

  م4541ر س الترق الوعودي  التي  قامت األسبوا الثقافي في الربائر في العام. 

  1141) اإلع)مي  لدول مرلـس التعـاون الخليريـ     االستراتيري ر س التريق العلمي ال ي  عّد-

 وقد  قرت م  المرلس األعلى في قم   بو ظبي. ،(1111
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    وشـملت  )مكـ  حاليـًا(    لصـاليت  النـدوة  ر س فريق العمل ال ي تولى إعداد الدراسات الت سيوـي

اليت  والهيكلــ   الدراســات: الرــدوى االقتصــادي  التالريريــ  والشخصــي  التالريريــ  والتنيــ  للصــ       

 اإلداري .

 إلعـــادة  يكلـــ  وتالـــديث  دان الشـــرك   بالدراســـات االستشـــاري التريـــق العلمـــي الـــ ي قـــام  ر س

 م.4554  الشرقي  لل باع  والصالاف  واإلع)م، ومرل  الشـرق بالدمام

 صـــــهيل"التريـــــق العلمـــــي الـــــ ي قـــــام بيعـــــداد الدراســـــات الت سيوـــــي  إلنشـــــان مرلـــــ    ر س" 

 )مرل  في رياض  الخيل، تالت الت سيس(. .1111  الوعودي 

          رئــيس التريــق العلمـــي الــ ي قــام بيعـــداد الدراســات الت سيوــي  واالستشـــاري  إلنشــان صـــاليت

ــام   "الـــوط " ــي عـ ــوو 4553 فـ ــاليت        ـ ــ  ت ســـيس الصـ ــ ي  ـــاض مرحلـ ــل الـ ــق العمـ ــاد فريـ قـ

 وإط)قها، و شرً إشرافًا مباشرًا على تلن المرحل  وعلى ما تخللها م  إنرازات.

 . ر س التريق العلمي ال ي  عّد مشروا نظام اإلع)م اإللكتروني في المملك  العربي  الوعودي 

   المعلومـات المتخصـص عـ  الملـن      ر س التريق ال ي تولى مهم  دراس  وت سيس مشـروا مركـب

فهد رحم  الل  )تالت الت سـيس(. و شـرً علـى بنـان قواعـد المعلومـات وإعـداد اإلصـدار األول         

 ما نشر ع  الملن فهد بعد وفات . مرلدًا( ضمت كل 41للمركب الم كور )

 االســتراتيري  "دراســ : ي  نرــبت دراســات مهمــ  مثــل:   آ ــر مــ  التــرق العلميــ  التــ   ًار س عــدد

االحتياجات التنمويـ  لمدينـ  مكـ  المكرمـ  والخـدمات المقدمـ        " :دراس ، الوطني  لثقاف  الريل"

  "تقـــويم ترربـــ  االنتخابـــات فـــي المملكـــ  العربيـــ  الوـــعودي  "دراســـ : ، "للالرـــاج والمعتمـــري 

اسـتخدامات االنترنـت   "دراسـ :  و "الهموم والمشك)ت والت لعات :الشباب الوعودي"دراس : و

ــوطني ضــد اإلر ــاب    "دراســ : و "المرتمــع الوــعودي فــي  ــ  التضــام  ال دراســ : و "تقــويم حمل

تـدي   "دراسـ  حـول:   و "مدى تلبي  التعاليات الوـياح  لمت لبـات الشـباب مـ  الـ كور واإلنـاث      "

تقــويم  دان "دراســ : و "موــتوى الت ــرً فــي المرتمــع الوــعودي "دراســ  عــ : و "الوــعوديي 

 .م  الدراسات األ رى وغير ا "لها والمؤسوات التابع  عودي الو وزارة الثقاف  واإلع)م

 

 :والبحوث املؤلفات
 1141 "وجوه.. و مكن " كتاب 

  1141 " نِت قبيال    ا الصباح"كتاب 

  الالضـارة(  –اإلنوـان   –المملكـ  العربيـ  الوـعودي : ماضـيًا وحاضـرًا )األرض       " ـري   آل  مع" 

1141. 

  1141 " ؤالن.. و نا"كتاب 

  :1141 "المعرف  قوة والالري   يضًا"كتاب 

  :1111الرياض  " مريكا التي تعلمنا الديمقراطي  والعدل"كتاب 

   :اترا ــات الكتــاب الوــعوديي  والم بوعــات الوــعودي  نالــو الالــرب علــى   "لـــ  مــع آ ريـــ  كتــاب

 1111الرياض  "العراق
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  :فـي الثقافـ    « لشـرعي ا»و« األدبـي »فصول فـي تـي ي    "عباس .. حدَّثتنا عائش   اب قال "كتاب

 4551  العربي . الرياض

  :م.4551في الوياس ، الرياض  "وقت للعار!"كتاب 

 

 :إعدادها على أشرف مؤلفاتو كتب
  1143ال بع  الثاني  )مالدَّث  ( ، و1111 ، ال بع  األولىمعرم الوتران الوعوديي. 

    (العربيــ  الوــعودي  مي  فــي المملكــ موســوع   ســبار للعلمــان والمتخصصــي  فــي الشــريع  اإلســ 

 .4555 (مرلدات  ث)ث)

 4553 (مرلدان) ،معرم  سبار للنوان الوعوديات. 

  باللغات: العربي ، اإلنرليبي ، الترنوي . 4555 "مويرة اإلع)م الوعودي"كتاب 

  باللغتي : العربي ، واإلنرليبي . 4555 "اآلثار التنموي  لصناديق التنمي  الوعودي "كتاب 

  باللغـات:   4555" الصالران قص  التنمي  العمراني  في المملك  العربيـ  الوـعودي   عرائس "كتاب

 العربي ، اإلنرليبي ، الترنوي .

 

 :ودراسات بحوث

   مالكمـ   والدراسات والمقاالت ُنشرت في صالف ومر)ت علميِّ  مختلتـ    البالوثكتب عددًا م(

عـددًا كبيـرًا مـ  المالاضـرات فـي       ىكما  عد عـددًا مـ   وراق العمـل العلميـ  و لقـ      وغير مالكم (

 .بات ومنابر علمي  وثقافي  مختلت  ماللي  وعربي  ودولي مناس

       ــ ــى إعــداد عــدد مــ  الدراســات العلمي ــ  دراســ   المهمــ ، ومنهــا:   شــرً عل ــبالن عــ  "ميداني ن

دراسـ   و. "منهـا  عـد  ـروجهم  با إليهـ  و سـباب عـودتهم   المملك في  ور الم)حظ ُدو اإلص)حيات

مقاالت الر ي حول الوعودي  فـي الصـالف المصـري  اليوميـ  واألسـبوعي  قبـل       مضمون لتالليل "

دراســــ  "تالليــــل مضــــمون (. م62/3/6102-62/3/6102)التتــــرة  "عاصــــت  الالــــبم وبعــــد ا

ــر ي حــول الوــعودي  فــي الصــالف اللبنانيــ  اليوميــ  واألســبوعي  قبــل عاصــت  الالــبم        مقــاالت ل ال

اإلســ)م الوياســّي فــي العــالم حــول "(. دراســ  م62/3/6102 -62/3/6102)التتــرة  "وبعــد ا

فــي  دور المراكــب اإلســ)مي  فــي الغــرب حــول ". دراســ  "االترا ــات والترــارب واآلفــاق  :العربــي

ــ  للموــلمي  ومواجهــ  اإلســ)موفوبيا      ــ  الديني ــى الهوي التشــيع فــي  " حــول دراســ  ."الالتــاع عل

 ."الربائر، تونس، المغرب، موريتانيا :فريقيا 
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 :عمل ورش

موتقبل الع)قات األمريكي  مـع  : "ع  ورش  عمل مؤ رًا ر س عددًا م  ورش العمل المهم  ومنها

ورش   ،6102 كتوبر " الوعودي  ودول الخليج العربي  في ضون نتائج االنتخابات األمريكي  المقبل 

داعـ   " :حول ورش  عمل، 6102إبريل " عروب  العرب الشيع : الع)قات المع وب : "حول عمل

تصالي  النظرة إلـى الوـلتي  الوـعودي  مـ      "ع  ورش  عمل: ، 6102إبريل " م   ي ؟ وإلى  ي ؟

لبنــان: بــي  األزمــ  واألزمــ ، موــاح    " عــ  ورشــ  عمــل:، 6102مــارس " حيــث ع)قتهــا باإلر ــاب 

" المملكـ  العربيـ  الوـعودي  فـي اإلعـ)م الغربـي      "عـ   ورشـ  عمـل:   ، 6102فبراير " ألزمات   رى

ينـاير  " األزم  الوعودي  اإليراني  وتداعياتها األمني  والوياسي " حول ورش  عمل:، 6102فبراير 

 ، وغير ا م  ورش العمل األ رى.6102

 

 :مقاالت

  1111الوعودي   "الوط "كاتب زاوي  يومي  في جريدة. 

  4555كاتب زاوي   سبوعي  في جريدة الربيرة. 

  4553الب)د كاتب زاوي  يوميَّ  في جريدة. 

  4551كاتب زاوي   سبوعي  في مرل  اليمام  إلى العام. 

  4551كاتب زاوي  يوميَّ  في جريدة عكاع. 

 

 :الذاتية السرية مصادر

 ويكيبيديا موقع https://ar.wikipedia.org/wiki 

 فهد العرابي الالارثي( لغوغ( 
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