عملت دارة امللك عبد العزيز بقيادة األستاذ الدكتور فهد بن عبدالله السماري على اقتراح
فكرة (جائزة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات وبحوث تاريخ
اجلزيرة العربية) ،التي أقرها مجلس إدارة الدارة ،وأشرف الدكتور فهد السماري على
إعداد لوائح اجلائزة ،بالتعاون مع جلنتها العلمية.
عمل أمينا عاما للجائزة منذ إنشائها ،وممثال لها لدى املؤسسات العلمية داخل اململكة
وخارجها .ويتولى عرض قائمة الفائزين املرشحني من اللجنة العلمية على مجلس إدارة
دارة امللك عبدالعزيز برئاسة راعي اجلائزة ،خادم احلرمني الشريفني ،امللك سلمان بن
عبدالعزيز حفظه الله.
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املؤهالت األكادميية:

•دكتوراه في التاريخ احلديث والعالقات الدولية ،جامعة كاليفورنيا ،ريفرسايد ،الواليات
املتحدة األمريكية.1989 ،
•ماجستير في تاريخ أوروبا احلديث ،جامعة كاليفورنيا ،ريفرسايد ،الواليات املتحدة
األمريكية.1986 ،
•بكالوريوس تاريخ ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.1981 ،

املسؤوليات احلالية:

•مستشار في الديوان امللكي.
•األمني العام املكلف لدارة امللك عبد العزيز.
•املشرف العام على املركز الوطني للوثائق واحملفوظات.
•عضو مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية.
•عضو مجلس إدارة هيئة التراث بوزارة الثقافة.
•عضو مجلس إدارة شركة تطوير وسط مدينة الرياض.
•رئيس جلنة جائزة التراث الوطني بوزارة الثقافة.
•عضو مجلس األمناء للمتحف الوطني.
•رئيس جلنة التراث والثقافة جمللس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية.
•عضو مجلس أمناء مجمع امللك عبد العزيز للمكتبات الوقفية باملدينة املنورة.
•األمني العام ملراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون اخلليجي.
•رئيس حترير مجلة الدارة.
•رئيس اللجنة التنفيذية جمللس إدارة هيئة التراث.

املهام السابقة:

•عضو مجلس إدارة نادي اإلبل.
•عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
•عضو مجلس األمناء للشركة السعودية لألبحاث والنشر.
•مستشار بديوان سمو ولي العهد.
•أمني عام دارة امللك عبد العزيز.

•وكيل وزارة التعليم العالي للعالقات الثقافية.
•عميد البحث العلمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
•عضو مؤسس ،وعضو مجلس إدارة اجلمعية السعودية للمحافظة على التراث.
•أستاذ بقسم التاريخ ،كلية العلوم االجتماعية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
•حصل على وسام امللك عبد العزيز من الدرجة األولى ،ووسام الفارس من حكومة إيطاليا.

املؤلفات ،منها:

•العالقات السعودية اليابانية :جذور تاريخية ورؤية مستقبلية.2019 ،
•أهل العوجا.2010 ،
•امللك عبد العزيز وأملانيا :دراسة تاريخية للعالقات السعودية ،األملانية (1420هـ).
•موسوعة تاريخ امللك عبد العزيز الدبلوماسي ،وآخرون (1419هـ).
•مكتبة امللك عبد العزيز آل سعود اخلاصة (1417هـ).
•أزمة اخلليج العربي :دراسة في اخللفية التاريخية والعوامل السياسية (1412هـ).
•املؤلفات النادرة عن اململكة العربية السعودية واجلزيرة العربية ،وآخرون.1996 ،
•العمل اإلسالمي في أوروبا الشرقية.1992 ،

و عشرات البحوث واملقاالت التي نشرت في مجالت علمية مختلفة ،منها:
•تاريخ اجلزيرة العربية احلديث في الوثائق األملانية.1990 ،
•احلركة اإلصالحية اجلزائرية واالستعمار الفرنسي.1991 ،
•سياسة امللك عبد العزيز جتاه إجراءات احلجر الصحي الدولية.1999 ،
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