شارك األستاذ الدكتور سعيد السعيد ضمن أعضاء اللجنة التأسيسة جلائزة امللك عبدالله
بن عبد العزيز آل سعود العاملية للترجمة ،وعند إعالن تأسيسها عام  2006جرى تعيينه
أمينا عاما لها ،وال يزال يتولى أمانتها.
قام بجهد كبير خالل املرحلة التأسيسية للجائزة ،حيث أشرف على وضع الالئحة
التنتظيمية لها ،وعمل على وضع شروط الترشيح ،ومعايير التحكيم العلمي ألفرع اجلائزة
الستة .وأشرف على الصيغة احملدثة لها ،التي مت إقرارها عام  .2020يرأس الدكتور
فايز السعيد بشكل دائم اللجنة العلمية للجائزة .ويشارك في كثير من املناسبات الثقافية
للتعريف باجلائزة ،من خالل احملاضرات والندوات.
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املؤهالت األكادميية::
•دكتوراه في الفلسفة ،لغات وآثار اجلزيرة العربية ،جامعة ماربورق ،أملانيا.

العمل:
•أستاذ اآلثار ،كلية السياحة واآلثار ،جامعة امللك سعود.

•أمني عام جائزة امللك عبدالله بن عبدالعزيز العاملية للترجمة.

العمل اإلداري:
•رئيس قسم اآلثار واملتاحف.2006-2003 ،
•عميد كلية السياحة واآلثار.2013- 2006 ،

•عميد معهد امللك عبدالله للبحوث والدراسات االستشارية.2019-2013 ،

•رئيس مجلس إدارة معهد امللك عبدالله للبحوث والدراسات االستشارية.2019-2013 ،

•عضو فريق خبراء اململكة املعتمدين في جلنة التراث العاملي ،ا ليونسكو  - 2020حتى اآلن.

اجلوائز واملنح العلمية:
•جائزة امللك عبدالعزيز للكتاب (باالشتراك) .2014

•جائزة شومان للباحثني العرب الشباب لعام .2003
•زمالة معهد اآلثار األملاني منذ عام .2006

•منحة اإلسكندر فون هومبولت العلمية  ،Alexander von Humboldtلعام .2000

الكتب ،منها:

•نقوش حليانيه غير منشورة من املتحف الوطني ،الرياض.2001 ،

•حملة امللك البابلي نبونيد على شمال غرب اجلزيرة العربية ،الرياض.2000 ،

•العالقات احلضارية بني اجلزيرة العربية ومصر في ضوء النقوش العربية القدمية.2003 ،
•كنوز أثرية من دادان ،نتائج تنقيبات املواسم السبعة األولى ،الرياض .2013
•مدونة نقوش شرق اجلزيرة العربية (احلسائية).2019 ،

إضافة إلى ما يربو على مائة بحث علمي ومترجم بالعربية واألملانية نشرت في اجملالت
العربية واألجنبية.

مشاركات التنقيب اآلثاري ،منها:

•أشرف على حفريات جامعة امللك سعود في موقع قرية الفاو.2002 ،
•أجرى مسحاً ميدانياً لآلثار الواقعة على ساحل البحر األحمر في منطقة البرك.1997 ،
•أجرى مسحاً ميدانياً ملواقع النقوش والرسوم الصخرية في محافظة تيماء،2001 ،
وفي منطقة تبوك.2003 ،
•رئيس فريق جامعة امللك سعود العلمي ألعمال التنقيبات األثرية في منطقة العال،
.2010-2004
•رئيس (مشارك) للمشروع السعودي األملاني املشترك للتنقيبات األثرية في تيماء.
•رئيس (مشارك) للمشروع السعودي الفرنسي لتوثيق ودراسة النقوش األثرية مبنطقة
جنران.

النشاط العلمي ،والعضويات ،منها:

•محاضر ،جامعة ماربورج بأملانيا.1994 ،
•أستاذ زائر ،جامعة ماربورج بأملانيا.2001 ،
•عضو مجلس جامعة امللك سعود-2006 ،حتى اآلن.
•عضو جمعية اآلثاريني العرب.
•عضو جمعية املؤرخني العرب.
•عضو جمعية اآلثار والتاريخ بدول مجلس التعاون اخلليجي.
•أمني عام اجلمعية السعودية للدراسات األثرية.2010-1998 ،
•رئيس الفريق العلمي إلعداد اخلطط الدراسية ألقسام كلية السياحة واألثر بجامعة
امللك سعود.2007-2006 ،
•عضو اللجنة التأسيسية جلائزة امللك عبدالله بن عبدالعزيز العاملية للترجمة.2007 ،
•عضو مجلس أمناء كلية األمير سلطان لإلدارة والسياحة.1433-1429 ،
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