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اليوم األول
 3كانون األول /ديسمرب 2016
فندق الريتز كارلتون

قاعة لوسيل
9:15 – 9:00

افتتاح املؤمتر

جلسات العالقات الرتكية – الخليجية
الجلسة األوىل

واقع العالقات الخليجية – الرتكية واتجاهاتها املستقبلية
رئيس الجلسة :مروان قبالن

11:00 - 9:15

11:30 - 11:00

محيي الدين أتامان :تركيا والخليج :تجليات جديدة لواقع جديد.
عبد الله الشمري :العالقات الخليجية – الرتكية :التحديات واآلفاق.
مسعود أوزجان :السياسة الرتكية إزاء منطقة الرشق األوسط :قبل الثورات العربية وبعدها.
محمد املسفر :العالقات الخليجية – الرتكية :دوافع الرشاكة والتعاون «منوذج قطر وتركيا».
اسرتاحة قهوة

الجلسة الثانية

العالقات االقتصادية الخليجية – الرتكية
رئيس الجلسة :عادل الزاغة

13:00 - 11:30

15:00 - 13:00

خالد محمد شمس العبد القادر :العالقات االقتصادية القطرية – الرتكية :واقعها وآفاقها.
صادق أوناي :قطر وتركيا :مستقبل العالقات التجارية اإلسرتاتيجية.
سليامن العتيقي :العالقات الرتكية  -الخليجية :املحفزات والعراقيل.
عامل يف عالقات تركيا مع منطقة الخليج.
ً
إردال تناس قراغول :الطاقة بصفتها
اسرتاحة غداء
الجلسة الثالثة

قضايا األمن والتحديات اإلقليمية
رئيس الجلسة :سلطان بركات

16:30 - 15:00

عبد العزيز بن صقر :العالقات الخليجية – الرتكية :التعاون األمني والعسكري يف ضوء األزمات اإلقليمية.
مراد يشلتاش :التهديدات واملخاطر املشرتكة بني الخليج وتركيا.
سحيم آل ثاين :العالقات الرتكية – الخليجية والخيارات اإلسرتاتيجية لدول الخليج العريب.
حسن برصي يالتشن :تركيا والخليج :أشكال جديدة للعالقات عرب الرشق األوسط.

اليوم الثاين
 4كانون األول /ديسمرب 2016
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
املدرج  ،1املدرج  ،2قاعة االجتامعات

املدرج 2
محارضة عامة

10:00 - 9:00

10:30 - 10:00

عبد العزيز بن نارص آل خليفة

دور بنك قطر للتنمية يف التنويع االقتصادي
رئيس الجلسة :سحيم آل ثاين
اسرتاحة قهوة

املدرج 1
11:30 - 10:30

االفتتاح الرسمي ملعهد الدوحة للدراسات العليا

جلسات التنويع االقتصادي

جلسات العالقات الدولية

الجلسة األوىل

الجلسة األوىل

قاعة االجتامعات

املدرج 2

إسرتاتيجيات التنويع االقتصادي يف دول
الخليج العربية والعوامل املؤثرة فيها

دول مجلس التعاون الخليجي :التحديات
األمنية واالستقرار اإلقليمي

عيل الزميع :النموذج املأمول يف سياسات
خطط التنمية لدول مجلس التعاون.
محمد الرميحي :تنويع مصادر الدخل يف دول
الخليج العربية وعوائقه.
حبيب الله تركستاين :تقييم إسرتاتيجيات دول
مجلس التعاون يف التنويع االقتصادي :الفرص
والتحديات.
عصام الزامل :كيف أث ّرت العاملة الوافدة يف
فرص نجاح التنويع االقتصادي يف السعودية
ودول الخليج العريب؟

صابر السويدان :التعاون األمني العسكري
بني دول مجلس التعاون وأثره يف االستقرار
اإلقليمي.
ظافر العجمي :دور دول املغرب العريب يف
أمن الخليج بعد الربيع العريب.
ماجد الرتيك :خيارات دول مجلس التعاون ألمن
املنطقة.
أندرياس كريغ :اليمن وأمن الخليج.

رئيس الجلسة :باقر النجار

  13:00 - 11:30

13:30 - 13:00

رئيس الجلسة :حسن جوهر

اسرتاحة قهوة

الجلسة الثانية

الجلسة الثانية

متطلبات التنويع االقتصادي
يف السعودية وتحدياتها

السياسة السعودية
وتحدياتها اإلقليمية

محمد سامل الصبان :رشوط نجاح التنويع
االقتصادي يف السعودية.
عادل حاميزية وماكيو يامادا :االقتصاد
السيايس للتحول االقتصادي يف السعودية.
إميان القويفيل :دولة الرفاه يف مرحلة انتقالية:
نظرة يف خطة التحول الوطني يف السعودية.
نارص التميمي :إصالح سياسات التنويع
االقتصادي يف السعودية :خيار أم رضورة؟

فهد العرايب الحاريث :خيارات السعودية يف
مواجهة التحديات اإلقليمية.
خالد الدخيل :واقع العالقات املرصية -
السعودية وآفاقها.
آالن غريش :العالقات املرصية  -السعودية يف
ضوء التطورات اإلقليمية.

رئيس الجلسة :هند املفتاح

15:00 - 13:30

16:30 - 15:00

رئيس الجلسة :فيصل أبو صليب

اسرتاحة غداء

الجلسة الثالثة

خربات وتجارب خليجية يف التنويع
االقتصادي
نادر القباين :دور مؤسسة ِ
صلَ ِتك يف التنويع
االقتصادي.
جاسم حسني :تجارب خليجية ناجحة يف التنويع
االقتصادي.
نبيل النور برهانو :دور رواد األعامل الشبان
يف التنويع االقتصادي.

جون ديوك أنطوين :مستقبل العالقات
الخليجية – األمريكية من زاوية واشنطن.
عبد الله الشايجي :العالقات الخليجية – األمريكية:
التحديات واآلفاق يف عهد إدارة الرئيس ترامب.
خالد الجابر :تحوالت العالقات الخليجية  -األمريكية:
تغري قواعد اللعبة وتبدل الالعبني.
عمرو عبد العاطي :املوازنة الخارجية بصفتها
إسرتاتيجية أمريكية ألمن الخليج العريب.

رئيس الجلسة :عصام الزامل

18:00 - 16:30

الجلسة الثالثة

العالقات الخليجية – األمريكية :التحديات
واآلفاق
رئيس الجلسة :شفيق الغربا

اليوم الثالث
 5كانون األول /ديسمرب 2016
فندق الريتز كارلتون – قاعة لوسيل ()2+1

جلسات التنويع االقتصادي

جلسات العالقات الدولية

الجلسة األوىل

الجلسة األوىل

قاعة لوسيل 2

قاعة لوسيل 1

التنويع االقتصادي يف دول الخليج العربية:
الرؤى واالحتياجات

دول مجلس التعاون الخليجي والتحدي
اإليراين

سعيد الوهايب :التنويع االقتصادي يف الرؤية
الوطنية للمملكة العربية السعودية (.)2030
يوسف بن حمد بن حميد البلويش :تحديات
عامن  ”2020وآفاقها:
الرؤية املستقبلية “ ُ
دراسة تحليلية.
رامي محمد أبو وادي :التنويع االقتصادي
والنمو :تجربة البحرين.
لولوة الخاطر :الرشكات االستشارية وعملية
صنع سياسات التنويع يف دول مجلس التعاون
الخليجي.

عبد الوهاب القصاب :مسارات العالقات
البينية يف الخليج العريب وانعكاساتها
الجيوسرتاتيجية.
عامنية  -اإليرانية
أنور بن محمد الرواس :العالقات ال ُ
عامن الخليجية.
وانعكاساتها عىل عالقات ُ
عبد الله العساف :التحدي اإليراين وأمن دول
مجلس التعاون الخليجي.
آليو مانجانغ :التنافس السعودي  -اإليراين
يف الساحل الرشقي ألفريقيا وانعكاساته عىل
السياسة السعودية

رئيس الجلسة :رشيفة اليحيايئ

  11:00 - 9:30

11:30 - 11:00

رئيس الجلسة :محمد املرصي

اسرتاحة قهوة

الجلسة الثانية

الجلسة الثانية

التحوالت االقتصادية الدولية وأثرها
يف السياسات االقتصادية لدول
مجلس التعاون الخليجي
رئيس الجلسة :حسن عيل

13:00 - 11:30

15:00 - 13:00

متويث نيبلوك :تحول العالقات االقتصادية
لبلدان الخليج والفرص املستجدة لخلق عالقات
سياسية – إسرتاتيجية جديدة.
ناجي أيب عاد :عرص ما بعد النفط :كيف
سيتكيف الخليج؟
ماكيو يامادا :دور رشق آسيا يف تنويع
االقتصاد السعودي.

العالقات مع القوى الكربى

رئيس الجلسة :يوسف العبد الله
عبدالله عيل املالك الصباح :آفاق العالقات بني
دول مجلس التعاون الخليجي والقطب الرويس
الصاعد.
كريستيان كوخ :الخليج وأوروبا وتغري
الديناميات.
ماهر قنديل :العالقة بني دول مجلس التعاون
الخليجي والهند :تنافر يف األيديولوجيا
وتجاذب يف املصالح.
جريماياس كيترن :معامل العالقات
القطرية  -األملانية وتوجهاتها
من  1998إىل .2013

اسرتاحة غداء

الجلسة الثالثة

رشوط التحول االقتصادي ودوره يف
التنويع يف دول الخليج العربية
رئيس الجلسة :عمر الشهايب

16:30 - 15:00

فهد النارص :االستثامر يف اقتصاد املعرفة
مدخل للتنويع االقتصادي األمثل :حالة دول
ً
مجلس التعاون الخليجي.
عبري األرياين :التنويع االقتصادي :التحول نحو
اقتصاد املعرفة يف بلدان مجلس التعاون
الخليجي.
هند املفتاح :املرأة القطرية يف ريادة األعامل
ودورها يف تعزيز التنويع االقتصادي.

الجلسة الثالثة

العالقات الخليجية مع أمريكا الالتينية
رئيس الجلسة :يعقوب الكندري
نوف العنزي :أمريكا الالتينية والخليج من منظور
العالقات الدولية :التحديات واملمكنات.
أليخاندرا غاليندو :مقاربات املكسيك والربازيل
للخليج.
العنود الصباح :عالقات الربازيل مع دول مجلس
التعاون الخليجي.

املشاركون

املشارك

مخترص السرية الذاتية

إردال تناس قراغول

أستاذ يف جامعة يلديريم بايزيد يف أنقرة .يد ّرس حال ًيا مق ّررات املراحل الجامعية األوىل ومراحل
الدراسات العليا .حصل عىل املاجستري من جامعة كونكتيكت األمريكية ،وحصل عىل شهادة الدكتوراه من
جامعة يورك .يركّز يف أبحاثه يف النمو االقتصادي ،واقتصاديات التنمية ،والدَّين الخارجي ،واقتصاديات
الطاقة ،وأمن الطاقة ،وآفاق الطاقة ،يف تركيا .أمىض عدّة سنوات يف مركز الدراسات السياسية
واالقتصادية واالجتامعية يف أنقرة .له عدة مؤلفات من بينها تقارير وتحليالت صادرة عن املركز ،من
بينها« :تبادل الطاقة يف تركيا» ،و»الفاعل الجديد يف الطاقة :الحكومة اإلقليمية الكردستانية»،
و»املتغري غري املتوقع يف معادلة الطاقة :داعش» ،و»أمن إمدادات الطاقة ومم ّر الغاز الجنويب»،
و»الدور الرتيك يف مثلث االتحاد األورويب وروسيا وتركيا» ،و»مسعى تركيا لتصبح مرك ًزا للطاقة» .يرأس
قسم الطاقة يف مركز الدراسات السياسية واالقتصادية واالجتامعية .ويكتب حال ًّيا ،أسبوع ًيا ،يف صحيفة
«يني شفق».

آالن غريش

صحايف وناشط حقوقي دويل .شغل منصب رئيس تحرير صحيفة «لوموند ديبلوماتيك» الفرنسية حتى
م لجمعية
عام  ،2005وهو عضو ناشط يف هيئة تحرير مجلة «مغرب  -مرشق» الفرنسية واألمني العا ّ
الصحافيني الفرنسيني املتخصصني باملغرب العريب والرشق األوسط  .AJMOمن مؤلفاته« :إرسائيل،
فلسطني :حقائق حول نزاع» ،و»عالم يُطلق اسم فلسطني؟».

أليخاندرا غاليندو

متخصصة بشؤون الرشق األوسط،
أستاذة يف كلّية العلوم االجتامعية يف جامعة مونتريي باملكسيك.
ّ
مع تركيز خاص يف شأن اململكة العربية السعودية .عضو يف النظام الوطني املكسييك للبحوث.
أجرت بحوث ًا ميداني ً
ة يف اليمن وقطر والسعودية .تشمل اهتامماتها البحثية قضايا النوع االجتامعي
واملواطنة والعالقات الدولية لدول الخليج ،وال سيام عالقاتها بأمريكا الالتينية .من مؤلفاتها« :الخليج
وأمريكا الالتينية :تقييم التوقعات والتحديات» (عام  )2013و»الخليج وأمريكا الالتينية :سرب سبل جديدة
للتبادل» (عام  ،)2016والكتابان صادران عن مركز الخليج لألبحاث.

املشارك

مخترص السرية الذاتية

آليو مانجانغ

طالب دكتوراه يف دراسات الخليج يف كلّية اآلداب والعلوم يف جامعة قطر .حصل عىل شهادة
املاجستري يف دراسات الخليج (من جامعة قطر عام  ،)2015وعىل شهادة املاجستري يف السياسات
مة يف اإلسالم (من كلّية الدراسات اإلسالمية يف جامعة حمد بن خليفة يف قطر عام  .)2012وقد
العا ّ
حصل عىل بكالوريوس يف الصحافة واالتصال الجامهريي (من جامعة األزهر يف مرص عام  .)2009تشمل
اهتامماته البحثية السياسة الخارجية والسياسات الدولية لدول الخليج ،والتعليم والهجرة (املهاجرين
األفارقة) يف منطقة الخليج ،مع اهتامم خاص بالعالقات الخليجية األفريقية.

أندرياس كريغ

أستاذ مساعد يف دراسات الدفاع يف كلّية كينغز بلندن .منتدب حاليًا يف معهد الدفاع التابع للقوات
املسلّحة القطرية يف الدوحة .ترتكز األبحاث التي أجراها كريغ يف مجال األمن ودراسة النزاعات ،عىل
خاص من جهة أنّها منطقة تشهد مرحل ً
منطقة الرشق األوسط عىل نح ٍ
ة انتقاليةً .نرش يف الفرتة األخرية
و
ّ
كتابًا بعنوان «املتاجرة باألمن الدويل» ،وهو بصدد نرش كتاب بعنوان «النظام االجتامعي السيايس
واألمن يف العامل العريب» ،والكتابان صادران عن دار نرش «بالغريف» الربيطانية.

أنور بن محمد الرواس

أستاذ مشارك يف قسم اإلعالم يف كلية اآلداب والعلوم االجتامعية بجامعة السلطان قابوس ،وترتكز
مجاالت بحثه يف االتصال الفضايئ ،واإلعالم الجديد ،واإلعالم والثقافة ،واإلعالم واملجتمع ،واالتصال
السيايس .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف اإلعالم السيايس من جامعة إكسرت باململكة املتحدة عام
.1997

إميان القويفيل

حاصلة عىل شهادة املاجستري يف علم اجتامع ،وهي كاتبة يف صحيفة “العريب الجديد” ،وكتابة سابقًا
يف صحيفتي “الوطن” و”الرشق األوسط” ومجلة “املجلة”.

باقر النجار

أكادميي وأستاذ علم االجتامع يف جامعة البحرين .كان عميدا ً لكلية اآلداب يف جامعة البحرين للفرتة -1995
 ،1999وهو عضو يف مجلس الشورى البحريني للفرتة  ،2002-2000له العديد من املؤلفات .تحصل عىل
جائزة الشيخ زايد للكتاب عام  .2009وعىل جائزة مجلس التعاون يف اإلنجاز الفكري والعلمي عام .2014

املشارك

مخترص السرية الذاتية

متويث نيبلوك

أستاذ فخري يف سياسات الرشق األوسط بجامعة إكسرت يف اململكة املتحدة .شغل سابقًا منصب
املدير ملعهد الدراسات العربية واإلسالمية يف الجامعة نفسها ( .)2005 - 1999وهو أستاذ زائر يف
أعامل عن العالقات االقتصادية بني آسيا والخليج يف القرن
ً
عدد من الجامعات الصينية .وتشمل مؤلفاته
الحادي والعرشين ،منها« :البعد املحيل يف التحول العاملي» (عام  ،)2013و»ديناميات أمن رشق آسيا
يف منطقة الخليج» (عام .)2014

جاسم حسني

باحث وأكادميي بحريني ،مختص باقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،درس يف جامعة
شامل غرب والية ميزوري بالواليات املتحدة األمريكية .انتخب لعضوية الربملان البحريني يف املدّة ما بني
 .2011-2006عمل يف اللجنة االقتصادية واملالية .رأس وحدة البحوث االقتصادية بعامدة البحث العلمي
بجامعة البحرين ما بني  .2006-2005عمل يف التدريس يف كلية إدارة األعامل بجامعة البحرين نحو 15
سنة .قام بإعداد دراسة عن ربط عمالت دول مجلس التعاون بعمالت صعبة ومكانة الدوالر يف ظل تنامي
عمالت عاملية أخرى ،وصدرت عن مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية يف عام  .2010ساهم
يف بعض نرشات مجموعة اإليكونومست الربيطانية ما بني .2006-1996

جون ديوك أنطوين

الرئيس املؤسس للمجلس الوطني للعالقات األمريكية العربية ،ورئيسه التنفيذي .يعمل حاليًّا يف
اللجنة االستشارية لوزارة الخارجية األمريكية بشأن السياسات االقتصادية الدولية ،ولجنتها الفرعية بشأن
تحصل عىل شهادة يف الدراسات الرشق األوسطية والعالقات الدولية من كلّية الدراسات
العقوبات.
ّ
الدولية املتقدمة يف جامعة جونز هوبكينز.

جريماياس كيترن

متخصص باالستشارات اإلسرتاتيجية واالتصاالت والشؤون
طالب دكتوراه يف جامعة برلني الحرة .خبري
ّ
مق ً
مة .ميلك معرف ً
ة بالسياسة الخارجية األملانية تجاه الرشق األوسط .عمل يف قطاع الرشكات
العا ّ
ة متع ّ
والقطاع غري الربحي ،إضاف ً
ة إىل القطاع األكادميي .يُعنى حاليًّا بكتابة أطروحة الدكتوراه عن العالقات
القطرية  -األملانية يف جامعة برلني الحرة .يُقدّم املشورة ملنظامت ورشكات مختلفة يف مجال تطوير
األعامل واإلدارة ألصحاب املصلحة والبحث عن رأس املال االستثامري.
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حبيب الله تركستاين

حاصل عىل درجة الدكتوراه من جامعة النكسرت بربيطانيا .تقلد العديد من املناصب األكادميية؛ إذ عمل
وكيل معهد البحوث واالستشارات للتسويق ورئيس مكتب الدراسات اإلدارية والتسويق يف منظومة
األعامل يف الجامعة ،وقام بتأسيس مجموعة أبحاث االقتصاد والتسويق ( ،)MERGإذ يرأس مجموعة من
الباحثني املحليني والدوليني .له العديد من األبحاث يف مجال اإلدارة اإلسرتاتيجية والتخطيط اإلسرتاتيجي،
وتطوير املوارد البرشية ،والتدريب والتسويق اإللكرتوين .تركزت اهتامماته عىل الشؤون الخليجية
والسوق الخليجية املشرتكة ،ويشغل منصب عضو مجلس اإلدارة يف عدة جمعيات ،منها مجلس جدة
للمسؤولية االجتامعية ،ومجلس الجمعية الوطنية للمتقاعدين .شارك يف العديد من املؤمترات الخاصة
باملسؤولية االجتامعية.

حسن برصي يالتشن

مدير دائرة األبحاث اإلسرتاتيجية يف مركز الدراسات السياسية واالقتصادية واالجتامعية ( .)SETAمحارض
يف جامعة إسطنبول للتجارة ،قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية .تشمل اهتامماته البحثية
نظرية العالقات الدولية واألمن العاملي ،واإلسرتاتيجية ،وحلف شامل األطليس وفلسفة علم االجتامع.

حسن جوهر

باحث أكادميي كويتي ،ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت حال ًيا .حصل عىل شهادة
الدكتوراه يف العالقات الدولية من جامعة والية فلوريدا عام  .1989له دراسات متعلقة بأمن الخليج
وشؤون الطاقة واإلسالم السيايس ،وقد أشتغل كنائب يف مجلس األمة الكويتي يف الفرتة -1996
.2011

حسن عيل

أستاذ فخري لالقتصاد يف جامعة أوهايو بالواليات املتحدة .العميد واملؤسس لكلية اإلدراة العامة
اقتصاديي
واقتصاديات التنمية مبعهد الدوحة للدراسات العليا ،ويشغل حال ًيا منصب رئيس منظمة
ّ
الرشق األوسط ،باإلضافة إىل عضويته يف مجلس أمناء منتدى البحوث االقتصادية للدول العربية وإيران
وتركيا.
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خالد الجابر

مدير مركز الرشق لألبحاث واستطالع الرأي ،أستاذ مساعد يف اإلعالم السيايس يف برنامج دراسات الخليج
بجامعة قطر .شغل سابقًا منصب رئيس التحرير يف صحيفة “الرشق” القطرية ،ويشغل حال ًيا منصب رئيس
التحرير لصحيفة “البننسوال” اليومية الصادرة باللغة اإلنكليزية والتابعة للمؤسسة نفسها .ترتكز أبحاثه
عىل اإلعالم واإلعالم السيايس والعالقات الدولية.

خالد الدخيل

باحث يف علم االجتامع السيايس ،وعضو يف مجلس تحرير مجلة “دراسات فلسطينية” .عمل أستاذًا
يف جامعة امللك سعود يف الرياض .له عدة أبحاث ومنشورات يف مجال اإلصالح السيايس .وهو
مساهم دائم يف الصحافة العربية واألجنبية .وكاتب أسبوعي يف صحيفة “الحياة” اللندنية ،مؤلف
كتاب “الوهابية بني الرشك وتصدع القبيلة” .حاصل عىل شهاديت املاجستري والدكتوراه يف مجال عمل
االجتامع السيايس من جامعة كاليفورنيا ،لوس أنجلس (.)UCLA

خالد محمد شمس
العبد القادر

يشغل منصب عميد كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة قطر .وقد شغل سابقًا منصب رئيس قسم املالية
واالقتصاد بكلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة قطر حتى عام  .2013وهو حاصل عىل درجة املاجستري يف
االقتصاد من جامعة كلريمونت بالواليات املتحدة يف عام  ،1998والدكتوراه يف االقتصاد من جامعة ويلز
بانجور بربيطانيا يف عام  .2003وتصب اهتامماته البحثية يف مجاالت عدة مثل :إدارة املخاطر والبنوك
واألسهم والعملة الخليجية والتضخم وسوق العمل الخليجي .كام عمل مستشا ًرا أو باحثًا يف مؤسسات
مختلفة بالدولة مثل الديوان األمريي وبورصة قطر ومرصف قطر املركزي ومرصف الريان.

رامي محمد أبو وادي

حاصل عىل الدكتوراه يف اقتصاد األعامل من الجامعة األردنية عام  ،2015ودرجة املاجستري يف
عمن العربية ،ودرجة البكالوريوس يف املحاسبة من الجامعة األردنية .عمل يف
املحاسبة من جامعة
ّ
الحقل األكادميي يف الكلية العربية وكلية القدس يف اململكة األردنية الهاشمية ،وهو اآلن أستاذ
مساعد يف قسم املحاسبة واالقتصاد يف الجامعة األهلية يف البحرين منذ عام .2014
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سحيم آل ثاين

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وأمني رس اللجنة التنظيمية ملنتدى دراسات الخليج
والجزيرة العربية .له دراسات منشورة يف دوريات محكمة .حاصل عىل شهادة املاجستري يف العلوم
السياسية .مختص بالعالقات الدولية من جامعة رويال هولواي  -لندن.

سعيد الوهايب

حكم والعلوم
طالب دراسات عليا يف جامعة كورنيل األمريكية يف اإلدارة العامة .يُعنى بدراسات ال ُ
السياسية والسياسات .حصل عىل شهادة بكالوريوس يف نُظم إدارة األعامل من جامعة الدول العربية
املفتوحة يف السعودية .يعمل منذ عام  2010صحاف ًيا وكات ًبا .له منشورات مطبوعة ،وأخرى يف
املواقع اإلخبارية .وقد صدر له كتابان باللغة العربية.

سلطان بركات

مدير مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين .زميل أول سابق يف مركز سياسات الرشق األوسط مبعهد
بروكنجز ومدير األبحاث السابق مبركز بروكنجز الدوحة .يشغل أيضً ا منصب أستاذ كريس ورئيس مجلس
إدارة وحدة إعادة اإلعامر والتنمية بجامعة يورك .وقد ألف العديد من البحوث والدراسات املتخصصة
بقضايا إدارة الرصاعات ،وهشاشة الدولة ،وإعادة اإلعامر ما بعد الحروب .ومن آخر إضافاته كتاب صدر حديثًا
بعنوان.Understanding Influence: The Use of State building Research in British Policy :

سليامن العتيقي

طالب دكتوراه يف كلّية سانت أنطوين يف جامعة أوكسفورد ،وباحث يف شؤون دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية .رئيس اللجنة يف منتدى أوكسفورد للدراسات حول الخليج وشبه الجزيرة العربية ومدير
محلل يف برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ؛ إذ كان
ً
التحرير ملجلّة «الشؤون الخليجية»  .Gulf Affairsعمل سابقًا
املسؤول عن الربنامج البحثي «الحواجز والفرص يف قاعدة الهرم» ،وعن وضع التقارير عن سري عمل الربنامج.
حصل شهادة املاجستري يف علم النفس ،يف اختصاص علم النفس االجتامعي والسيايس ،من جامعة
كولومبيا ،وعىل شهادة املاجستري يف الشؤون الدولية ،يف اختصاص العالقات الدولية ،من جامعة فلوريدا.
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رشيفة اليحيايئ

باحثة متخصصة يف دراسات املرأة ،ومحارضة يف كلية الىداب والعلوم االجتامعية -جامعة السلطان
عامن  .2011-2004حاصلة عىل درجة
قابوس .شغلت سابقا منصب وزيرة التنمية االجتامعية يف سلطنة ُ
الدكتوراه يف (دراسات اللغة العربية والرشق األوسط) ،2001 ،جامعة ليدز ،اململكة املتحدة.

شفيق الغربا

وىل إدارة مركز الدراسات االسرتاتيجية واملستقبلية،
أستاذ العلوم السياسية يف جامعة الكويت .ت ّ
والرئيس املؤسس للجامعة األمريكية يف الكويت ( .)2006-2003نال شهادة الدكتوراه يف دراسات
الحكومة من جامعة تكساس يف أوسنت يف العام  1987وشغل منصب مدير مكتب اإلعالم الكويتي
يف واشنطن العاصمة .قام الغربا بتأليف كتب مقاالت وأبحاث ع ّدة ،وتلقى أعىل جائزة يف دولة
الكويت للبحث العلمي يف مجال العلوم اإلنسانية واالجتامعية من مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي .من بني مؤلفاته كتاب «الفلسطينيون يف الكويت :العائلة وسياسات البقاء» الذي اختارته
مجلة  Choiceالكتاب األكادميي املميز للعام  1989وكتاب «الكويت ،دراسة ديناميكيات املجتمع
والدولة» .قام أيضً ا بنرش دراسات حول أسلوب التعليم األمرييك يف البلدان العربية والعالقات
األمريكية الكويتية .يعمل حاليًا عىل كتابه السادس حول الرصاع العريب اإلرسائييل .وآخر مؤلفاته
«حياة غري آمنة :جيل األحالم واإلخفاقات».

صابر السويدان

ما ،وشارك خالل خدمته يف
وية الكويتية ،عمل يف القوة الجويّة الكويتية  34عا ً
متقاعد من القوة الج ّ
العديد من الفعاليات لتطوير القوة الجوية ،وأبرزها التخطيط واإلرشاف ،والتنفيذ ملتحف تاريخ القوة
الجوية الذي استغرق العمل فيه أربع سنوات؛ ليفتتح يف ترشين الثاين /نوفمرب  .1997ألّف ونرش ثالثة
ما األوىل” ( ،)1993و”أيام األرس يف العراق” ( ،)1993و”تاريخ
كتب ،هي؛ “القوة الجوية :األربعون عا ً
الجيش الكويتي .”1999-1949
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صادق أوناي

رئيس وحدة االقتصاد يف مركز الدراسات السياسية واالقتصادية واالجتامعية ( )SETAيف أنقرة .حصل من جامعة
مانشسرت يف بريطانيا عىل شهادة الدكتوراه يف االقتصاد السيايس الدويل عام  ،2005وعىل شهادة
املاجستري عام  .1999وكان قد حصل عىل شهادة البكالوريوس من جامعة بوغازيتيش يف إسطنبول عام .1997
عمل أستاذًا وباحثًا يف جامعات مانشسرت وبرمنغهام وهدرسفيلد يف بريطانيا ،ويف جامعات مالتيبي ويلدز
التقنية وإسطنبول شهري يف تركيا .شغل منصب املستشار لدى كل من وكالة التعاون والتنسيق الرتكية ومنظمة
التعاون اإلسالمي ،بصفته خبري االقتصاد السيايس الدويل واقتصاديات التنمية وسياسات الصناعة والتكنولوجيا،
وآسيا واملحيط الهادئ .نرش عددًا من املقاالت يف عدّة مجالت أكادميية تركية وأجنبية .له عدة مؤلفات ،منها
«الحداثة التنموية :االقتصاد السيايس العاملي وتركيا» (عام ،)2013و»العوملة النيوليربالية واإلصالح املؤسيس:
االقتصاد السيايس يف تخطيط التنمية يف تركيا» (عام  .)2006يكتب حاليًا ،أسبوعيًا ،يف صحيفة «صباح» اليومية.

ظافر العجمي

حاصل عىل دكتوراه يف أمن الخليج العريب ،أستاذ منتدب لجامعة الكويت ،املدير التنفيذي ملجموعة مراقبة
الخليج ،عقيد ركن متقاعد (القوة الجوية الكويتية) ،محلل وباحث يف قضايا أمن الخليج العريب ،خريج كلية
كمربيل للقيادة واألركان الربيطانية يف دورتها األوىل ( .)Camberley Command and Staff Collegeمن
مؤلفاته؛ “أمن الخليج العريب :تطوره وإشكالياته من منظور العالقات اإلقليمية والدولية” ،و”تاريخ الجيش
الكويتي” (طبع  ،2004و ،)2011و”جيش الكويت يف عرص مبارك الصباح” )Kuwait’s Quest for security (2000
و) ،(2009كاتب يف صحف محلية وخليجية ،ومعلِّق عىل األحداث يف قنوات عدة.

عادل الزاغة

تحصل عىل شهادة الدكتوراه يف النظرية االقتصادية واملالية العامة من جامعة برلني الحرة عام  .1994عمل
أستاذًا يف االقتصاد بجامعة بريزيت ،وشغل فيها منصب رئيس دائرة االقتصاد ومدي ًرا لربنامج املاجستري يف
م
الفرتة  ،1999 - 1994وعميدًا لكلية التجارة واالقتصاد حتى عام  ،2004ومدي ًرا للتخطيط والتطوير عام  ،2005ث ّ
م نائ ًبا للرئيس للشؤون اإلدارية واملالية حتى عام
نائ ًبا للرئيس يف التخطيط والتطوير والجودة حتى عام  ،2011ث ّ
 .2016يعمل حاليًا عىل تأليف كتاب عن االقتصاد السيايس الدويل بوصفه باحثًا زائ ًرا يف املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،وأستاذًا زائ ًرا يف معهد الدوحة للدراسات العليا .كان آخر عمل بحثي له ضمن فريق بحثي
مع صندوق األمم املتحدة للسكان لوضع تقرير عن السكان يف فلسطني حتى عام  .2050تشمل اهتامماته
البحثية قضايا االقتصاد السيايس الدويل ،والالمركزية املالية ،والنظام الرضيبي واإلصالحات الرضيبية يف
الدول النامية ،وقضايا جودة التعليم العايل واألداء املؤسيس ،وقضايا الفقر وعدم املساواة.
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عادل حاميزية

طالب دكتوراه وباحث يف كلّية سانت أنطوين يف جامعة أوكسفورد .تشمل اهتامماته البحثية االقتصاد السيايس
يف دول منطقة املغرب .يد ّرس يف قسم السياسات والعالقات الدولية يف جامعة أوكسفورد سياسات الرشق
األوسط .يعمل أستاذًا  -باحثًا أول يف قسم الدراسات املالية واإلدارية يف كلّية الدراسات الرشقية واألفريقية
التابعة لجامعة لندن ( ،)SOASويد ّرس عددًا من املواد التي تشمل إدارة املوارد البرشية الدولية (اليابان ،والصني،
ومنطقة الرشق األوسط ،وشامل أفريقيا) ،واالقتصاد السيايس ،واإلدارة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
يشغل منصب نائب رئيس أوكسفورد الخليج ومنتدى دراسات شبه الجزيرة العربية .عمل عىل عدد من املشاريع يف
م والخاص يف مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
القطاعني العا ّ

عبد العزيز بن نارص آل
خليفة

توىل مناصب قيادية سابقة يف بنك قطر للتنمية ،إذ كان املدير التنفيذي للتخطيط اإلسرتاتيجي وتطوير
األعامل مدة ثالث سنوات ،وشغل يف الوقت نفسه منصب نائب الرئيس يف عدة لجان داخلية وخارجية.
وقبل انضاممه إىل بنك قطر للتنمية ،توىل إدارة تطوير األعامل يف رشكة شل قطر لنحو ثالث سنوات،
كام شغل قبلها مناصب فنية وإدارية يف املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء لست سنوات.
ويتمتع بخربة واسعة يف القطاع الخاص ،واملشاريع الصغرية واملتوسطة ،وريادة األعامل .وقد كان له
دور قيادي يف إطالق العديد من املبادرات التنموية الرائدة ،ومنها برنامج “الضمني” لضامن القروض،
وإنشاء وكالة قطر لتنمية الصادرات “تصدير” ،وإطالق برنامج قروض اإلسكان للمواطنني القطريني .وهو
حاصل عىل شهادة املاجستري يف إدارة األعامل من جامعة قطر ،وشهادة البكالوريوس يف الهندسة
الكهربائية من جامعة كاليفورنيا ،والعديد من الشهادات التخصصية من جامعتي هارفارد وإنسياد.

عبد العزيز بن صقر

رئيس مركز الخليج لألبحاث .حاصل عىل الدكتوراه يف العالقات الدولية منجامعة النكسرت يف اململكة املتحدة،
وعىل شهادة املاجستري يف العالقات الدولية من جامعة كينت يف اململكة املتحدة .قدم العديد من
الدورات التدريبية يف مجال القيادة واإلدارة املتقدمة (معهد اإلدارة الدويل  /IMDلوزان–سويرسا) .عمل
أستاذًا زائ ًرا يفجامعة كافوسكاري مبدينة البندقية يف إيطاليا ،وجامعة أوساكا باليابان .شغل عضوية العديد
من املجالس واملعاهد ومراكز األبحاث الدولية .وله العديد من املقاالت يف الصحف املحلية والدولية ذات
عالقة بالشأن الخليجي وقضايا املنطقة .وله مؤلفات منها؛ “اإلصالح يف اململكة العربية السعودية :التحديات
الراهنة وسبل املواجهة” ،و”نحو إسرتاتيجية سياسية واقتصادية خليجية موحدة تجاه عراق ما بعد الحرب”.
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عبد الله الشايجي

أستاذ العالقات الدولية يف جامعة الكويت ،وأستاذ العلوم السياسية الزائر يف جامعة جورج واشنطن/
الواليات املتحدة األمريكية .شغل سابقًا منصب رئيس قسم العلوم السياسية يف جامعة الكويت .حاصل
عىل جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن مجمل اإلنتاج العلمي يف العلوم االجتامعية واإلنسانية
لعام  .2010حصل عىل شهادة الدكتوراه يف فلسفة العلوم السياسية من جامعة تكساس يف أوسنت.

عبد الله الشمري

مختص
أستاذ مساعد ،ورئيس قسم شؤون الخليج مبركز الرشق األوسط لبحوث السالم يف أنقرةُ .
بالدراسات الرتكية .دبلومايس سعودي سابق ،عمل يف السفارات السعودية يف كل من الواليات
املتحدة األمريكية ،وجمهورية باكستان ،والجمهورية الرتكية .صدر له كتاب “التاريخ السيايس للرشق
األوسط الحديث” باللغة الرتكية ،وكتاب “األزمة القربصية والعالقات السعودية الرتكية” ،كام قام برتجمة
ما مع عبد الله غول” .يُجيد اللغة الرتكية واللغة اإلنكليزية.
كتاب “ 12عا ً

عبد الله العساف

حاصل عىل الدكتوراه يف اإلعالم السيايس .شغل منصب رئيس قسم اإلعالم املتخصص يف كلية
اإلعالم واالتصال /جامعة اإلمام محمد بن سعود .أستاذ اإلعالم السيايس ،والرئيس التنفيذي لرشكة
( )Communication Innovation Corpلالستشارات والدراسات اإلعالمية يف املدة ( .)2014-2010مستشار
إعالمي ،شارك يف التدريس يف عدد من األكادمييات داخل السعودية ،وله مشاركات يف عدد من
املؤمترات املحلية والدولية.

عبد الوهاب القصاب

باحث مشارك يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .خبري يف الشؤون العسكرية والتسلح .لواء
بحري ركن متقاعد يف القوات املسلحة العراقية .عمل سابقًا باحثًا يف مركز دراسات الوطن العريب
يف الجامعة املستنرصية ،وباحثًا يف مركز الدراسات الدولية يف جامعة بغداد ،ويف بيت الحكمة يف
بغداد ،ومستشا ًرا لعدة مراكز بحثية .له العديد من املقاالت والكتب املرتجمة واملؤلفة .كام ساهم
مؤلفًا مشاركًا يف عدة كتب صدرت عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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عبدالله عيل املالك
الصباح

باحث يف العلوم السياسية والعالقات الدولية ،حاصل عىل درجة البكالوريوس من قسم العلوم
السياسية يف جامعة الكويت  ،2012حاصل عىل درجة املاجستري يف العلوم السياسية يف جامعة
الكويت  ،2016كانت أطروحته عن الصعود اإلسرتاتيجي لروسيا االتحادية وأثره يف التوازنات الدولية.
شارك يف العديد من املؤمترات والندوات.

عبري األرياين

متخصصة بعقود األبحاث يف مكتب البحوث املدعومة يف جامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية.
حاصلة عىل شهادة املاجستري يف الدراسات التنموية واالقتصاد السيايس من جامعة لندن (.)SOAS
تعمل منذ أكرث من عرشة أعوام يف مجال إدارة الربامج التنموية والبحوث .عملت يف البنك الدويل
يف اليمن يف إدارة التنمية االقتصادية واالجتامعية ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .تشمل
ة يف االقتصاد واالقتصاد املعريف.
اهتامماتها البحثية مواضيع متعدد ً

عصام الزامل

باحث اقتصادي وزميل غري متفرغ يف مركز الخليج لسياسات التنمية ،له عدة منشورات يف مجال اإلصالح
االقتصادي ،وله عمود أسبوعي يف صحيفة مكة ومجلة مونيتورز األمريكية .قدم العديد من املحارضات
حت مدونته
يف التنمية االقتصادية للدول النفطية وتأثري العاملة الوافدة عىل اقتصادات الخليج .رش ّ
كأفضل مدونة اقتصادية لجائزة جلوبال ميديا فورم التي تنظمها دوتشه فيال.

عيل الزميع

وزير سابق يف دولة الكويت .تسلّم حقائب وزاريت األوقاف والشؤون اإلسالمية ،والتخطيط ،وكان وزير
الدولة لشؤون التنمية اإلدارية .حاصل عىل درجة الدكتوراه يف التاريخ السيايس املعارص عام 1989
من اململكة املتحدة ،وكانت أطروحته بعنوان “التطور الفكري والتاريخي للحركة اإلسالمية يف الكويت
.”1981-1950
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عمر الشهايب

أستاذ مساعد ومدير مركز الخليج لدراسات التنمية ،كان باحثًا مشاركًا يف الرشكة األمريكية ماكنزي
ومستشا ًرا للبنك الدويل .عمل مدي ًرا للدراسات االقتصادية يف جامعة أوكسفورد .تحصل عىل درجة
الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة أكسفورد.

عمرو عبد العاطي

باحث دكتوراه يف كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة .وهو باحث متخصص يف الشؤون
األمريكية .يعمل محر ًرا مشاركًا مبجلة “السياسة الدولية” مبؤسسة األهرام .وكاتب يف موقع املونيتور
( ،)Al-Monitorوقد شغل منصب مدير تحرير موقع “تقرير واشنطن” ،أحد مشاريع معهد األمن العاملي
بواشنطن ،يكتب يف عدد من الدوريات العربية ومراكز بحثية عربية بصورة منتظمة .وينرش مقاالت
وتحليالت بصفة دورية يف عدد من الصحف العربية .ويظهر بصورة منتظمة بعدد من الفضائيات العربية
واملرصية لتحليل التطورات األمريكية والعربية.

العنود الصباح

طالبة دكتوراه يف التاريخ يف جامعة بومبيو فابرا يف برشلونا بإسبانيا .حاصلة عىل شهادة املاجستري
يف الدراسات الصينية من الجامعة نفسها .تحظى بتسع سنوات خربة يف العالقات الدولية .شاركت يف
الوفد الشبايب العريب الذي زار الصني ضمن اللقاءات الشبابية السنوية ،كام شاركت يف فعاليات أخرى
مثل «شخصية عام  »2013التي أطلقها وزير الخارجية الفرنيس .أجرت يف الفرتة األخرية بعض األبحاث يف
الربازيل .وهي تتقن عددًا من اللغات األجنبية؛ من بينها اإلسبانية والفرنسية والربتغالية ،والصينية إىل ح ّد ما.

فهد العرايب الحاريث

رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم .ورئيس مجلس إدارة رشكة أسبار للتدريب والتطوير اإلداري.
عضو مجلس الشورى السعودي ،ورئيس تحرير مجلة “الياممة” سابقًا .شغل رئيس مجلس إدارة صحيفة
“الوطن” السعودية .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف اآلداب والعلوم اإلنسانية من جامعة السوربون
يف باريس.
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فهد الفضالة

مستشار بالجهاز الفني باملعهد العريب للتخطيط يف دولة الكويت .حاصل عىل دكتوراه يف الرتبية من
ورئيسا لقسم الرتبية يف الجامعة املفتوحة يف دولة
وا يف هيئة التدريس،
جامعة القاهرة .عمل ُ
ً
عض ً
وا يف برنامج إدارة التحوالت
الكويت ،وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعاهدها ،وعض ً
االجتامعية باليونسكو ( ،)Mostكام عمل مدي ًرا تنفيذيًا ومستشا ًرا للتنظيم والتنمية البرشية يف عدد من
الجهات واملؤسسات يف الكويت ،يف مجال التدريب وتنمية املوارد البرشية .له العديد من البحوث
والدراسات املتخصصة ،وأوراق مرجعية لتقارير دولية ووطنية .حاصل عىل جائزة الدولة التشجيعية يف
العلوم اإلنسانية واالجتامعية .مهتم مبجال تنمية املوارد البرشية ،والتنمية البرشية ،وتعليم الكبار.

فيصل أبو صليب

أستاذ مساعد يف قسم العلوم السياسية .كلية العلوم االجتامعية .جامعة الكويت .منذ أيلول /سبتمرب
 ،2009ورئيس وحدة الدراسات األمريكية يف كلية العلوم االجتامعية ،جامعة الكويت ( .)2014-2010له
دراسات وكتب حول السياسة األمريكية الخارجية تجاه منطقة الخليج .حاصل عىل الدكتوراه يف العلوم
السياسية من جامعة مانشسرت يف اململكة املتحدة عام .2009

كريستيان كوخ

ما يف اإلمارات
مدير مؤسسة مركز الخليج لألبحاث يف جنيف يف سويرسا .عمل مدّة ستة عرش عا ً
العربية املتحدة قبل انتقاله إىل جنيف .تتمحور اهتامماته البحثية وأعامله حول القضايا املتعلقة
بالشؤون الدولية والخارجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .نرش ستة كتب ،ونرش دراسات يف
كتب ومقاالت يف عدّة مجالت ،وهو مساهم بانتظام يف وسائل اإلعالم الدولية.

لولوة الخاطر

مديرة إدارة التخطيط والجودة يف الهيئة العامة للسياحة يف دولة قطر .عملت سابقاً يف مؤسسة
ة للمشاريع البحثية .عملت يف مشاريع بحثية متنوعة ،يف
قطر ومعهد راند – قطر للسياسات مدير ً
التعليم ،ودراسات األرسة ،وقياس تأثري املشاريع البحثية يف دولة قطر أكادمي ًيا واجتامع ًيا واقتصاديًا.
حاصلة عىل درجة املاجستري يف نظم املعلومات ،من إمربيال كوليج يف لندن.
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ماجد الرتيك

باحث وأكادميي سعودي .يشغل منصب رئيس مركز اإلعالم والدراسات العربية  -الروسية ،وعضو مجلس
إدارة املركز الوطني ألبحاث الشباب ،وعضو األمانة العامة الدامئة ملؤمتر زعامء أتباع األديان يف
كازاخستان ،وعضو الجمعية السعودية لالتصال واإلعالم ،ومحكم علمي لعدد من املؤسسات العلمية
ومراكز البحوث .له العديد من املؤلفات واملشاركات البحثية يف مؤمترات دولية علمية.

ماكيو يامادا

متخصص باالقتصاد السيايس للسعودية وعالقاتها
باحث زائر يف معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة.
ّ
ترتسخ املهارة
أن
املمكن
من
هل
السعودي:
«التصنيع
االقتصادية بالدول اآلسيوية .تتضمن منشوراته:
ّ
الفنية يف اململكة؟» ،ضمن أعامل وقائع املؤمتر «التوظيف والحوافز املهنية يف دول الخليج
عا ‹ما
و ً
العريب :إعادة النظر يف ذهنية الريعية» (عام  ،)2015و»العالقات الخليجية اآلسيوية بصفتها تن ّ
بعد الريعية›؟ :حالة الصناعة البرتوكيميائية يف اململكة العربية السعودية» (عام  .)2011حصل عىل
شهادة الدكتوراه يف العالقات الدولية من جامعة أوكسفورد عام .2015

ماهر قنديل

حاصل عىل ليسانس يف الحقوق والعلوم القانونية عام  2010من جامعة الجزائر العاصمة ،وحصل عىل
درجة “ماسرت  ”2يف تخصص األمن الداخيل من جامعة نيس صوفيا أنتيبوليس يف فرنسا سنة .2015

محمد الرميحي

مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية يف جامعة الكويت .وأستاذ االجتامع السيايس فيها .ومرشف
الدراسات العليا يف علم االجتامع ،ومستشار سلسلة كتب عامل املعرفة الصادرة من املجلس الوطني
للثقافة يف الكويت .له عدد من املؤلفات املتعلقة بدراسات مجتمعات الخليج ،والثقافة العربية،
باللغتني العربية واإلنكليزية .رئيس تحرير مجلة “العريب” سابقًا ،وعدد من الصحف اليومية كـصحيفة
“صوت الكويت” وصحيفة “أوان” .حصل عىل جوائز ثقافية ،منها؛ رتبة فارس من الحكومة الفرنسية،
وجائزة العويس الثقافية ،وجائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (يف فرع علم االجتامع) ،والجائزة
التقديرية لدولة الكويت ( .)2010عضو مجلس أمناء يف عدد من املؤسسات التعليمية والثقافية يف
الكويت وخارجها .كاتب عمود صحفي يف عدد من الصحف العربية.
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محمد املسفر

أستاذ العلوم السياسية يف جامعة قطر .له عدة كتب وبحوث يف مجاالت العلوم السياسية وقضايا
القومية العربية .مساهم دائم يف الصحافة القطرية والعربية .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف
العلوم السياسية من جامعة نيويورك.

محمد املرصي

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،واملدير التنفيذي للمركز ،مختص يف التاريخ العريب
الحديث واستطالعات الرأي العام ،يُرشف عىل مرشوع مؤرش الرأي العام العريب يف املركز.

محمد سامل الصبان

مستشار اقتصادي ونفطي ،حاصل عىل درجة الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة كولورادو عام ،1983
عمل بجامعة امللك عبد العزيز بجدة ،وعمل مستشا ًرا غري متفرغ لوزير الصناعة والكهرباء ،ولوزير البرتول
والرثوة املعدنية ،وانتقل للعمل بصفة دامئة للعمل كبري املستشارين االقتصاديني لوزير البرتول والرثوة
املعدنية منذ عام  .1997وكان املفاوض الرئيس للمملكة يف إبرام اتفاقية األمم املتحدة للمناخ.
وأصبح رئيس وفد اململكة يف مؤمترات األمم املتحدة للمناخ منذ عام  .1997وقد شارك يف العديد
رئيسا بأوراق عمل .وساهم بالعديد من األبحاث
من االجتامعات واملؤمترات املحلية والدولية متحدث ًا
ً
والدراسات واملقاالت يف مختلف الدوريات العلمية واملجالت والصحف املحلية والدولية.

محيي الدين أتامان

م ملركز الدراسات السياسية واالقتصادية واالجتامعية ( )SETAيف أنقرة .تخ ّرج يف كلّية
نائب املدير العا ّ
العلوم السياسية ،قسم العالقات الدولية ،بجامعة أنقرة .حصل عىل شهادة املاجستري من جامعة
وا
سنرتال أوكالهوما األمريكية ،وشهادة الدكتوراه من جامعة كنتايك خالل الفرتة  .1999-1996كان عض ً
يف هيئة التسجيل وهيئة التدريس يف قسم العالقات الدولية يف جامعة أبانت عزت بايسال يف الفرتة
 .2014-1993عضو ،حاليًّا ،يف هيئة التدريس يف كلّية العلوم السياسية يف قسم العالقات الدولية
يف جامعة يلديريم بايزيد .عمل يف مركز الدراسات السياسية واالقتصادية واالجتامعية ثالث سنوات
باحثًا يف قسم األبحاث املتعلّق بالسياسات الخارجية .يجري بحوث ًا أكادميي ً
ة عن سياسة تركيا الخارجية،
وسياسات منطقة الرشق األوسط وسياسات الخليج.
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مراد يشلتاش

مدير دائرة األمن يف مركز الدراسات السياسية واالقتصادية واالجتامعية ( .)SETAحصل عىل شهادة الدكتوراه
من قسم العلوم السياسية يف جامعة مرمرة عام  ،2012عن أطروحة بعنوان «تحديد موقع تركيا :العقلية
الجيوسياسية والجيش يف تركيا» .حصل عىل شهادة البكالوريوس وشهادة املاجستري من قسم العالقات
الدولية يف جامعة سكاريا يف الفرتة  .2009-2003عمل باحثًا زائ ًرا يف قسم الدراسات األوروبية والسياسة
الدولية يفجامعة مانشسرت خالل الفرتة  .2009-2008وعمل أستاذًا زائ ًرا يف معهد فرجينيا للتكنولوجيا حيث
د ّرس أنظمة الحكم والعالقات الدولية يف الفرتة  .2011-2010يعمل حاليًا أستاذًا مساعدًا يف قسم العالقات
الدولية يف جامعة سكاريا .يد ّرس مق ّررات املراحل الجامعية األوىل ومرحلة الدراسات العليا؛ مثل سياسة
تركيا يف الرشق األوسط ،والجيوسياسية املتأزّمة ،والجغرافيا السياسية ،وتحليل السياسة الخارجية املقارنة.

مسعود أوزجان

حصل عىل شهادة الدكتوراه يف جامعة بوغازيتيش عام  ،2007وشهادة املاجستري عام  2002من جامعة
مرمرة ،وشهادة البكالوريوس يف العلوم السياسية والعالقات الدولية عام  ،2000من الجامعة نفسها .حاز
منحة جان مونيه للامجستري يف كلّية سانت أنطوين يف جامعة أوكسفورد خالل الفرتة  .2006-2005حارض
يف قسم العالقات الدولية يف جامعة إسطنبول للتجارة يف الفرتة  .2011-2007يد ّرس حال ًيا يف جامعة
إسطنبول شهري .شغل منصب نائب رئيس مركز الدراسات اإلسرتاتيجية «سام» خالل الفرتة  ،2013-2011ومنصب
رئيس باإلنابة يف الفرتة  .2014-2013هو حال ًّيا مدير األكادميية الدبلوماسية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية.
كتب العديد من الكتب واملقاالت التي تناولت السياسة الخارجية الرتكية ومنطقة الرشق األوسط.

ناجي أيب عاد

ما لعمليات رشكة برتوليب ( )PETROLEBاللبنانية ،يف مجال التنقيب عن النفط .مستشار
عمل مدي ًرا عا ً
إسرتاتيجي سابق يف األبحاث واإلعالم يف رشكة قطر للبرتول ( )QPومجلس إدارتها ،ويف مكتب نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري ،كام توىل سابقًا منصب كبري مستشاري الرئيس
التنفيذي لرشكة قطر للبرتول الدولية ( .)QPIحاصل عىل درجة الدكتوراه يف اقتصاديات الطاقة من
ما يف مجال الطاقة .شارك يف استشارات ومؤمترات ودراسات
جامعة غرينوبل الفرنسية .عمل  30عا ً
مكثفة وعديدة ،يف مجال النفط والغاز يف الرشق األوسط .له أكرث من  80تقري ًرا ودراسة عن قضايا
الطاقة يف الرشق األوسط ،وله كتاب عن أمن إمدادات النفط من املنطقة (.)1996
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نادر القباين

مدير السياسات والبحوث يف مؤسسة «صلتك» .قبل انضاممه إىل مؤسسة «صلتك» ،عمل مدي ًرا
للمركز السوري للبحوث التنموية يف األمانة السورية للتنمية ،وقبلها أستاذًا يف كلية االقتصاد يف
زميل يف
ً
الجامعة األمريكية يف بريوت ،كام عمل باحثًا اقتصاديًا يف وزارة الزراعة األمريكية ،وباحثًا
مكتب أبحاث مجلس شيوخ والية كاليفورنيا .حصل عىل درجة بكالوريوس من كلية كلريمونت ماكينا
يف والية كاليفورنيا ،وعىل شهادة ماجستري يف اإلدارة العامة والسلوك املؤسسايت من جامعة
كاليفورنيا العامة يف مدينة ساكرامنتو ،وشهادة الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة جونز هوبكنز.

نارص التميمي

حاصل عىل درجة الدكتوراه يف العالقات الدولية من جامعة درم ( )Durham Universityيف بريطانيا.
باحث مستقل يف اململكة املتحدة ،له كتابات منتظمة يف بعض املواقع العربية .مهتم بعدة مجاالت؛
وخصوصا العالقة بالصني .وقد نرش
سياسات الطاقة يف الخليج وإيران ،والعالقات اآلسيوية – الخليجية
ً
دراساته العديد من مراكز البحوث املعروفة ،مبا يف ذلك جامعة درم ،ومعهد بروكينغز ،ومعهد الرشق
األوسط يف واشنطن ،ومركز الخليج لألبحاث ،ومعهد الدراسات السياسية الدولية يف إيطاليا ،ومركز
الجزيرة للدراسات .عمل باحثًا وصحفيًا يف بريطانيا وبعض الدول العربية ،وهو مؤلف كتاب “العالقات
الصينية  -السعودية :2012-1990 ،زواج مصلحة أم تحالف إسرتاتيجي” ،صدر باللغة اإلنكليزية عن دار
( )Routledgeيف العام .2013

نبيل النور برهانو

رائد أعامل .حاصل عىل درجة املاجستري يف إدارة األعامل ،ويف األعامل الدولية والتسويق الدويل .له
مشاركات يف مسابقات ريادة األعامل يف وادي السيليكون بالواليات املتحدة األمريكية وملتقياتها.
أسس عدة رشكات يف مجال االتصاالت والرياضة واإلعالم ،تجاوزت مداخيلها اإلجاملية  300مليون ريال
خالل  5سنوات .انتقل للعيش يف وادي السيليكون ،وأسس رشكة غرافني فنترشز ،وهي رشكة بلغت
استثامراتها  100مليون دوالر .وعرفت باستثامراتها يف تطبيق سناب شات الشهري.
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نوف العنزي

نالت درجة البكالوريوس يف العلوم السياسية من جامعة الكويت يف عام  ،2004ودرجة املاجستري يف
العلوم السياسية من جامعة نيويورك يف عام  ،2009وشهادة الدكتوراه من جامعة يوتا األمريكية،
قسم العلوم السياسية يف عام  ،2015يف العالقات الدولية .تعمل منذ  2015أستاذة مساعدة يف
كلية العلوم السياسية يف جامعة الكويت ،ورئيسة وحدة الدراسات األمريكية الالتينية يف كلية العلوم
االجتامعية يف الجامعة نفسها.

هند املفتاح

حاصلة عىل درجة املاجستري يف الدراسات التنموية من جامعة ( ،)SOASوعىل درجة الدكتوراه يف
تكوين رأس املال البرشي من جامعة أكسرت يف بريطانيا .أستاذة مشاركة ونائبة لرئيس الشؤون اإلدارية
واملالية يف معهد الدوحة للدراسات العليا منذ عام  .2015وعملت سابقًا مديرة للموارد البرشية يف
ة يف جامعة قطر ووزارة التجارة واألعامل ،ومديرة تنفيذية للمركز
جامعة قطر ورشكة الريل ،ومستشار ً
الثقايف للطفولة .لها عدد من البحوث املنشورة يف مجاالت التنمية البرشية ،يف العديد من املجالت
العاملية .صدر لها كتاب باللغة اإلنكليزية بعنوان “تكوين رأس املال البرشي يف قطر” ،وكتاب باللغة
العربية بعنوان “هموم يف اإلدارة” .شاركت يف تأليف عدد من الفصول يف كتب صدرت باللغة اإلنكليزية.

يعقوب الكندري

أستاذ األنرثوبولوجيا واالجتامع يف قسم االجتامع والخدمة االجتامعية يف كلية العلوم االجتامعية/
جامعة الكويت .عمل سابقًا عميدًا لكلية العلوم االجتامعية يف جامعة الكويت .ومدي ًرا ملركز دراسات
الخليج والجزيرة العربية .حاصل عىل درجتي املاجستري والدكتوراه يف األنرثوبولوجيا من جامعة والية
أوهايو يف الواليات املتحدة األمريكية.

يوسف العبد الله

أستاذ مشارك بجامعة قطر ،من أهم مؤلفاته “العالقات القطرية -الربيطانية  ،”1945-1914و “تاريخ
التعليم يف الخليج العريب  ،”1971-1913و “تطور قطر السيايس :التاريخ السيايس لدول الخليج العربية
الحديث واملعارص” ،وكتاب “جاسم بن محمد بن ثاين” .وهو منسق ومحرر ومشارك يف أبحاث الندوة
التاريخية املصاحبة الحتفاالت اليوم الوطني لدولة قطر عام  ،2008كام أنه مؤلف مشارك لكتاب قيد
النرش عنوانه “الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاين”.
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يوسف بن حمد بن
حميد البلويش

ما يف البنك املركزي العامين ووزارة االقتصاد الوطني
اقتصادي ذو خربة عملية تزيد عىل  20عا ً
واملجلس األعىل للتخطيط بسلطنة عامن .شغل منصب مستشار لشؤون إحصاءات االستثامر األجنبي
املبارش يف إطار برنامج املعونة الفنية التابع لصندوق النقد الدويل .حصل عىل درجة الدكتوراه يف
االقتصاد السيايس من كنجز كوليج لندن ،جامعة لندن .وقد ركزت رسالة الدكتوراه عىل بيان أثر االستثامر
م مدى مساهمته يف
األجنبي املبارش وكيفية مساهمته يف تعزيز كفاءة أداء القطاع الخاص ،ومن ث ّ
تحفيز عملية التنمية االقتصادية يف سلطنة عامن .د ّرس ماديت االقتصاد السيايس والتجارة الدولية
يف الجامعة املذكورة .يهتم بتعميق معرفته بالعوملة وتنمية القطاع الخاص والسياستني النقدية
واملالية والتجارة الخارجية واالستثامر األجنبي املبارش والتنمية االقتصادية.
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