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جدول األعامل

منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية
 7 - 5كانون األول /ديسمرب 2015

جدول األعامل

اليوم األول
السبت  5كانون األول 2015
9:15 - 9:00

افتتاح املؤمتر
جلسات التعليم (قاعة املخترص)

الجلسة األوىل
العملية التعليمية :الواقع والتحديات ()1
رئيس الجلسة :سعيد املليص

11:30 - 9:15

عبد الله الربيدي :يشء من املأزق الهويايت يف التعليم الجامعي الخليجي“ :الهجرة نحو اإلنكليزية”!
جا
نورة املزروعي :هوية التعليم يف مؤسسات التعليم العايل بدولة اإلمارات  -جامعة زايد منوذ ً
كالرا مورغان :دور خطاب الجودة الرتبوية يف دول مجلس التعاون :املقارنة بني حالتي اإلمارات العربية املتحدة وقطر
عبد الهادي العجمي :التعليم وحرية البحث العلمي :الدراسات التاريخية يف دول الخليج العربية
بني املحظور السيايس والديني

12:00 - 11:30

اسرتاحة قهوة

الجلسة الثانية
العملية التعليمية :الواقع والتحديات ()2
رئيس الجلسة :خالد الجابر

14:00 - 12:00

هند املفتاح :التعليم وسوق العمل يف قطر :وجهان لعملة واحدة
غازي الرشيدي :التغيري الرتبوي يف نظام التعليم العام يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :املدارس
جا
املستقلة يف قطر ومدارس املستقبل يف الكويت منوذ ً
سامي التميمي :قياس عائد االستثامر الحكومي يف قطاع التعليم يف قطر
كريستني كاموي :واقع التعليم العايل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة :الطموحات والتحديات

16:00 - 14:00

اسرتاحة غداء

حفل االفتتاح الرسمي (قاعة لوسيل)
19:30 - 18:00

محارضة سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحامدي
وزير التعليم والتعليم العايل يف دولة قطر.
محارضة سعادة الدكتور عبد الله بشارة
األمني العام األسبق ملجلس التعاون الخليجي.

اليوم الثاين
األحد  6كانون األول 2015
جلسات العالقات الدولية (قاعة لوسيل )2

جلسات التعليم (قاعة لوسيل )1

الجلسة األوىل
االتفاق النووي اإليراين
وتداعياته عىل دول الخليج العربية

العملية التعليمية :الواقع والتحديات ()3
رئيس الجلسة :هتون الفايس

11:00 - 9:00

11:30 - 11:00

فايز الظفريي :واقع استخدام أعضاء الهيئة التدريسية
بجامعة الكويت لبيئات التعلّم اإللكرتوين يف مقرراتهم
الدراسية
عائشة األحمدي :صور الفساد األكادميي يف
الجامعات السعودية :آراء عينة من طلبة الدراسات العليا
مشاري الرويح :حالة تدريس العالقات الدولية وبحثها
يف الجامعات الخليجية بني ثالث مرجعيات :الدولة
الوطنية ،واملواطن العاملي ،واألمة اإلسالمية
عبد املليك مزهوده :التخطيط اإلسرتاتيجي يف
الجامعات السعودية :نحو رؤية تكاملية بني املنظور
املايل ومنظور ضامن الجودة

رئيس الجلسة :جابر الحرمي

محمد غانم الرميحي :االتفاق النووي اإليراين
وانعكاساته عىل منطقة الخليج العريب
ظافر العجمي :خيارات حادة لدول الخليج ضد االستدارة
الغربية تجاه إيران
فيصل أبو صليب :االتفاق النووي اإليراين وتأثريه يف
دول الخليج العربية
لوسيانو زكارا :التداعيات اإلقليمية لالتفاق النووي بني
إيران والدول الخمس 1 +

اسرتاحة قهوة

الجلسة الثانية
الرخص املهنية للمعلمني وقادة املدارس
يف دولة قطر
جلسة من تنظيم املجلس األعىل للتعليم يف دولة قطر
13:30 - 11:30

15:30 - 13:30

رئيسة الجلسة :حصة العطية
فوزية الخاطر :املعايري املهنية الوطنية للمعلمني
وقادة املدارس
جميل الشمري :نظام الرخص واملعايري املهنية
الوطنية بدولة قطر
هادي املري :الرخصة املهنية للقادة قيمة وقامة

التحديات األمنية والسياسية لدول مجلس
التعاون الخليجي
رئيس الجلسة :عبد الله الشمري

حمد الثنيان :التنافس اإلقليمي بني إيران والسعودية:
دور الواليات املتحدة األمريكية.
خالد الدخيل :إيران ودول الخليج :من تصدير الثورة إىل
تفكيك الدولة.
ممدوح سالمة :متكن إيران من النووي مصدر تهديد
للموارد النفطية واألمن اإلسرتاتيجي لدول مجلس
التعاون الخليجي.
أفياري علمي :أثر القرصنة يف القرن األفريقي عىل
أمن دول مجلس التعاون :االستثامر يف حلول غري تقليدية

اسرتاحة غداء

الجلسة الثالثة
سياسات التعليم وإسرتاتيجياته يف دول
مجلس التعاون ()1
رئيس الجلسة :مزنة العازمي

17:30 - 15:30

حنان عبد الحميد :نظم التعليم قبل الجامعي يف
اململكة العربية السعودية ودورها يف بناء مهارات
التعلم يف العرص املعريف
مالك حسن :اللغة العربية ومسألة التدبري اللغوي يف
املنظومة الرتبوية لدول الخليج العربية
عائشة التايب :مسارات إنتاج الرسائل العلم ّية الخليج ّية يف
مجال العلوم االجتامعية :اآلليات واالتجاهات والخلفيات

18:00 - 17:30

دول الخليج العربية واألنظمة اإلقليمية الفرعية
رئيس الجلسة :فايز النشوان

زاهد شهاب أحمد :أثر الرصاع يف اليمن يف عالقات
باكستان مع دول مجلس التعاون
محي الدين أتامان :العالقات بني تركيا ومجلس التعاون:
فرص جديدة يف ظل نظام إقليمي متغري.
جان  -مارك ركيل :الديناميات الجديدة للتحالفات يف الخليج.
آمنة عبد الله صادق :مجلس التعاون لدول الخليج
العربية :التوافق البيني والدور اإلقليمي

اسرتاحة قهوة

محارضة جون مريشامير
19:30 - 18:00

سياسة الواليات املتحدة يف الرشق األوسط منذ أحداث سبتمرب  :2001من كارثة إىل أخرى
رئيس الجلسة :مروان قبالن

اليوم الثالث
اإلثنني  7كانون األول 2015
جلسات العالقات الدولية (قاعة لوسيل )2

جلسات التعليم (قاعة لوسيل )1

الجلسة األوىل
سياسات التعليم وإسرتاتيجياته يف دول
مجلس التعاون ()2
رئيس الجلسة :خالد الخاطر

11:00 - 9:00

11:30 - 11:00

عهود العصفور :سياسات الخصخصة والضغوطات عىل
التعليم العايل يف دولة الكويت
عالّم حمدان :العالق ُ
ة بني االستثام ِر يف التعليم والنمو
االقتصادي :دراسة تطبيقية يف دول الخليج العربية
سامية قسطندي :إهامل اإلنسانيات ومخاطر التدهور
الفكري يف جامعات الخليج العربية
عدنان الجوارين – بشري هادي :تحليل العالقة السببية
بني سياسات التعليم وسياسات التوظيف

العالقات الخليجية مع القوى الدولية الكربى
رئيس الجلسة :محمد املسفر

مكسيم سوخوف :العالقات السعودية  -الروسية
الراهنة :بناء جرس التعاون العابر لفجوة التناقضات.
ماجد الرتيك :العالقات الخليجية  -الروسية :فرص وتحديات.
هادي مشعان :األبعاد اإلسرتاتيجية
للعالقات الخليجية اليابانية.
أمين الحامد :موقف الصني من عاصفة الحزم.

اسرتاحة قهوة

الجلسة الثانية
انعكاس السياسات التعليمية ومخرجاتها
عىل التنمية واملجتمع يف دول الخليج ()1
رئيس الجلسة :جابر نارص املري

13:30 - 11:30

15:30 - 13:30

يعقوب الكندري :التعليم والتكوين املعريف
الدستوري والتاريخي ودوره يف تعزيز قيم املواطنة
رشيفة اليحيايئ :العالقة بني التعليم ومتكني املرأة الخليجية
سيف املعمري  -زينب الغريبية :التعليم الخليجي :من
تعزيز الهوية الوطنية إىل بناء املواطنة
ربيع قاسم  -رايض نغيمش :واقع السياسات التعليمية
والسياسات التشغيلية يف دول الخليج العريب

العالقات الخليجية مع رشق آسيا
جلسة من تنظيم مركز دراسات الخليج يف جامعة قطر
رئيس الجلسة :عبد الله باعبود
عامد منصور :أهداف الصني األمنية تجاه دول مجلس
التعاون الخليجي :دراسة يف الثقافة اإلسرتاتيجية
والسياسة الخارجية.
ستيفان رايت :ديناميات جيوسياسية الطاقة يف رشق
آسيا وأثرها يف الخليج.
سحيم آل ثاين :التحول نحو آسيا ومستقبل التكامل الخليجي
رميي بيت :ديناميات جيوسياسية الطاقة يف الخليج
وعالقات قطر الخارجية مع دول رشق آسيا.

اسرتاحة غداء

الجلسة الثالثة

17:00 - 15:30

17:30 - 17:00

انعكاس السياسات التعليمية ومخرجاتها
عىل التنمية واملجتمع يف دول الخليج ()2

رئيس الجلسة :خالد الدخيل

كلثم الغانم :هل يساهم التعليم يف متكني املرأة
يف املنطقة العربية؟
عيل وطفة :أبعاد املشاركة السياسية لطالب جامعة
الكويت :تأثري املتغريات األكادميية واالجتامعية
عيل فخرو :التعليم والثقافة الخليجية

غسان العزي :الواليات املتحدة وحلف األطليس وأمن
الخليج العريب.
بكا وارس :الكونجرس األمرييك ودول الخليج العربية:
هل من عالقة تتبلور؟
أسامة أبو ارشيد :واقع ومستقبل العالقات األمريكية-
السعودية وعوامل صياغتها اليوم

رئيس الجلسة :صادق محمد العامري

العالقة مع الواليات املتحدة

اسرتاحة قهوة

جلسات العالقات الدولية (قاعة لوسيل )2

الجلسة الرابعة
19:00 - 17:30

دول الخليج واألزمات العربية :التأثري املتبادل
رئيس الجلسة :عيل بن فهد الزميع

ظافر العاين :األزمة العراقية ،وانعكاساتها عىل أمن الخليج العريب.
عبد الوهاب القصاب :املتغريات الجيوسرتاتيجية املصاحبة لعملية عاصفة الحزم :العرب وإيران مثاالً
نجالء مرعي :دولة اإلمارات العربية املتحدة و”ثورات الربيع العريب” ...حدود التأث ّر ومظاهر التأثري.
جا.
محمد املسفر :قوة الدولة يف املجال الدويل :دولة قطر و الربيع العريب منوذ ً

املشاركون

املشارك
أريج البسام
أسامة أبو ارشيد

أفياري علمي

آمنة عبد الله صادق

أمين الحامد

بشري هادي

بكا وارس

مخترص السرية الذاتية
باحثة متخصصة يف تقنيات التعليم ،شاركت يف العديد من املؤمترات املحلية والدولية .لها عدة أبحاث منشورة .حاصلة عىل

درجة املاجستري يف تقنيات التعليم من جامعة امللك عبد العزيز.

يعمل باحثًا غري مقيم يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .وهو حاصل عىل الدكتوراه يف العلوم السياس ّية
والفلسفة من جامعة لفربة ،يف بريطانيا ،واملا جستري يف العلوم السياسية والعالقات الدولية من جامعة نورث إيسرتين

ألينوي ينوفريستي يف شيكاغو  -الواليات املتحدة األمريكية.

يعمل أفياري أستاذًا مساعدًا للعالقات الدولية يف جامعة قطر .حاصل عىل درجة الدكتوراه يف العالقات الدولية من جامعة

أدمنتون يف كندا .من مؤلفاته" :فهم الحريق الصومايل :اإلسالم السيايس وبناء السالم" .تشمل اهتامماته البحثية األمن
الدويل ،وبناء الدولة ،وبناء السالم يف مناطق الرصاع ،إضاف ً
ة إىل شؤون القرن األفريقي.

طالبة ماجستري يف برنامج دراسات الخليج يف جامعة قطر .قامت بتقديم ورقة بحثية عن اإلعالم والربيع العريب يف مؤمتر

دراسات الرشق األوسط لطلبة البكالوريوس ،جامعة جورج تاون  -قطر .حاصلة عىل شهادة بكالوريوس يف الدبلوماسية واألمن

الدويل ،من جامعة قطر.

كاتب افتتاحية جريدة الرياض ومحلل سيايس مهتم بالشؤون الصينية والطاقة النووية .قدّم محارضات دراسية يف معهد

الدراسات الدبلوماسية يف الرياض ،ويف كلية اإلعالم واالتصال يف جامعة اإلمام محمد بن سعود .حاصل عىل درجة املاجستري
يف اإلعالم من جامعة امللك سعود.

أستاذ مساعد يف قسم االقتصاد يف جامعة البرصة ،تخصص اقتصاد قيايس .له العديد من البحوث املنشورة يف مجالت محلية
وعربية .شارك يف العديد من املؤمترات العلمية داخل العراق وخارجه .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم اﻻقتصادية

من جامعة البرصة.

و مشارك يف املشاريع يف مركز السياسات العامة للرشق األوسط مبؤسسة راند حيث تعمل عىل باق ٍ
ة متنوعة من
عض ٌ
املشاريع املتعلقة بقضايا الدفاع ومحاكاة الواقع والرشق األوسط .قبل عملها لدى مؤسسة راند ،عملت وارس يف املعهد
كل من واشنطن يف الواليات املتحدة واملنامة يف البحرين .حاصلة عىل ماجستري
الدويل للدراسات اإلسرتاتيجية ومق ّره يف ٍّ
يف الشؤون الدولية بامتياز من كلية إدموند والش للشؤون الدولية يف جامعة جورج تاون.

املشارك
جابر الحرمي
جابر نارص امل ّري

مخترص السرية الذاتية
رئيسا لقسم اإلعالم باللجنة األوملبية األهلية القطرية .شغل سابقًا عضوية املكتب
رئيس تحرير جريدة الرشق القطرية .عمل
ً

التنفيذي لالتحاد الدويل للصحافة الرياضية .مثّل دولة قطر يف االجتامع التأسييس للمنظمة العربية  -األفريقية للصحافة عام

أفضل الصحافيني الشباب يف الوطن العريب عام .1996
َ
 .1998حصل عىل وسام جامعة الدول العربية بوصفه

مدير تحرير صحيفة العرب القطرية ،باحث إعالمي وكاتب صحفي ،حاصل عىل درجة البكالوريوس يف اإلعالم من جامعة قطر.
أستاذ مساعد يف قسم الدراسات الدفاعية يف جامعة كينجز كوليدج لندن ،ومق ّرها يف كلية جوعان بن جاسم للقيادة واألركان

جان مارك ركيل

ول يف مركز الرشق األدىن لألمن واإلسرتاتيجيات يف جامعة كنجز كوليدج .وزميل
املشرتكة يف الدوحة .وهو أيضً ا باحث أ ّ

مشارك يف مركز جنيف للسياسات األمنية .حاصل عىل شهادة دكتوراه وماجستري يف العالقات الدولية من جامعة أكسفورد
يف اململكة املتحدة.

جميل الشمري

مدير مكتب شؤون املعلمني يف هيئة التعليم يف املجلس األعىل للتعليم .مدرب معتمد يف التنمية البرشية .حاصل عىل

الرخصة املهنية العليا لقادة املدارس .وحاصل عىل ليسانس آداب تخصص تاريخ ،ودبلوم القيادة واإلدارة.

يشغل جون مريشامير منصب "أستاذ الخدمة املميزة ر .ويندل هاريسون" للعلوم السياسية يف جامعة شيكاغو التي يد ِّرس

جون مريشامير

فيها منذ عام  .1982صدر له مؤلفات كثرية حول السياسة الدولية ،وحول القضايا األمنية بخاصة .وقد نرش خمسة كتب ،منها
ٍ
لغات مختلفة ،و"اللويب
"مأساة سياسة القوة العظمى ( ")2001-2014الذي فاز بجائزة جوزيف ليبغولد للكتب وت ُرجم إىل مثاين
اإلرسائييل والسياسة الخارجية األمريكية" (مع ستيفن والت )2007 ،الذي أُدرج عىل قامئة مجلة نيويورك تاميز ألفضل املبيعات،
وت ُرجم إىل  22لغة.

حصة العطية

حمد الثنيان

م يف أبحاثها باللسانيات وارتباط
تشغل حصة العطية وظيفة مساعد باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .وتهت ّ

اللغة بالهوية يف دولة قطر .وهي أيضً ا عضو يف هيئة التحرير ملجلة سياسات عربية .حاصلة عىل شهادة البكالوريوس يف
الشؤون الدولية بدرجة امتياز ،تخصص الثقافة والسياسة ،من جامعة جورج تاون – قطر.

مرشح لدرجة الدكتوراه يف العلوم السياسية يف جامعة ماريلند ،كلية بارك .حاصل عىل درجة البكالوريوس يف العلوم
السياسية من جامعة فرجينيا كومنولث ،وعىل درجة املاجستري يف العالقات الدولية من الجامعة األمريكية يف واشنطن .كتب

ٍ
مقاالت عديدة عن أمن الخليج وعن إيران ودور الواليات املتحدة األمريكية يف الرشق األوسط.

املشارك
حنان عبد الحميد

خالد الجابر

مخترص السرية الذاتية
باحثة متخصصة يف تقنيات التعليم .عملت سابقًا يف التعليم والبحث العلمي لدى عدة مؤسسات مثل جامعة دار الحكمة
وأرامكو السعودية .لها عدة أبحاث منشورة يف مجالت ثقافية وعلمية محلية ودولية ومؤمترات عربية ودولية .حاصلة عىل

درجة املاجستري يف تقنيات التعليم من جامعة امللك عبد العزيز.

مدير مركز الرشق لألبحاث واستطالع الرأي ،ويعمل أستاذًا مساعدًا يف اإلعالم السيايس يف برنامج دراسات الخليج بجامعة قطر.

شغل سابقًا منصب رئيس التحرير يف جريدة الرشق ،ويشغل حاليًّا منصب رئيس التحرير بجريدة البننسوال اليومية الصادرة باللغة
اإلنكليزية والتابعة للمؤسسة نفسها .ترتكّز أبحاثه عىل اإلعالم واإلعالم السيايس والعالقات الدولية.

باحث يف علم االجتامع السيايس وعضو يف مجلس تحرير مجلة "دراسات فلسطينية" .عمل أستاذًا يف جامعة امللك سعود

خالد الدخيل

يف الرياض .له عدَّة أبحاث ومنشورات يف مجال اإلصالح السيايس .وهو مساهم دائم يف الصحافة العربية واألجنبية ،وكاتب

شهادت املاجستري والدكتوراه يف
َ
أسبوعي يف صحيفة الحياة ،ومؤلف كتاب الوهابية بني الرشك وتصدّع القبيلة .حاصل عىل

مجال علم االجتامع السيايس من جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس .UCLA

مدير إدارة البحوث والسياسة النقدية يف مرصف قطر املركزي ،وعضو يف لجنة السياسة النقدية ولجنة االستثامر يف

خالد الخاطر

املرصف .متخصص يف السياسة النقدية وعلم االقتصاد السيايس .عمل سابقًا أستاذًا زائ ًرا يف جامعة جورج تاون يف مؤسسة
تحصل عىل درجة املاجستري يف االقتصاد مع تخصص فرعي يف الرياضيات من جامعة
قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع.
ّ

غرب ميشيغان يف الواليات املتحدة األمريكية ،وعىل درجة الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة كاليفورنيا.

رايض نغيمش
ربيع قاصم
رميي بيت

أستاذ جامعي يف كلية اإلدارة واالقتصاد يف قسم االقتصاد يف جامعة البرصة .له العديد من الدراسات والبحوث املنشورة.

حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف االقتصاد الدويل تخصص األزمات املالية ،يف عام  2012من جامعة البرصة.

أستاذ مساعد يف كلية اإلدارة واالقتصاد يف قسم االقتصاد يف جامعة البرصة .حاصل عىل شهادة املاجستري يف اقتصاد

العمل من جامعة البرصة ،وشهادة الدكتوراه يف التنمية االقتصادية من الجامعة نفسها.

خبري يف السياسة الخارجية الروسية واألوروبية ،وأمن الطاقة ال سيّام يف األمريكتني وآسيا ،واالقتصاد السيايس الدويل.
و يف هيئة تدريس الدراسات العليا للشؤون الدولية واالقتصاد السيايس يف برنامج املاجستري والدكتوراه يف
وهو حاليًا عض ٌ

دراسات الخليج يف جامعة قطر .حاصل عىل درجة الدكتوراه من جامعة ميامي يف الواليات املتحدة األمريكية.

املشارك
زاهد شهاب أحمد
زينب الغريبية
سامي التميمي

سامية قسطندي

مخترص السرية الذاتية
أستاذ مساعد يف مركز السالم واالستقرار الدويل يف الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا يف إسالم آباد .نال درجة الدكتوراه
يف مجال الدراسات السياسية والدولية من جامعة نيو إنغلند يف أسرتاليا .ويف عام  ،2013نرشت دار نرش آشغيت املحدودة

كتابًا له بعنوان "اإلقليمية واألمن اإلقليمي يف جنوب آسيا :حالة رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي".

خبرية تربوية مبكتب وزيرة الرتبية والتعليم يف سلطنة عامن .لديها العديد من الكتب والدراسات والبحوث املنشورة .صاحبة
عمود أسبوعي يف جريدة الرؤية العامنية .حاصلة عىل ماجستري تربية من جامعة جالسجو يف إسكتلندا.

أستاذ جامعي يف جامعة البرصة .عمل سابقًا مدي ًرا لقسم الشؤون العلمية والدراسات العليا ومدير مكتب االستشارات
املحاسبية واإلدارية يف الجامعة نفسها .حاصل عىل شهاديت املاجستري والدكتوراه يف االقتصاد ،تخصص "تنمية اقتصادية"
يف جامعة البرصة.

أستاذة مشاركة يف فلسفة الرتبية والتعليم يف الجامعة األهلية يف البحرين .تشغل حاليًا منصب مساعدة الرئيس لشؤون

جودة التعليم يف الجامعة نفسها .حاصلة عىل درجتي املاجستري والدكتوراه يف العلوم اإلنسانية يف فلسفة الرتبية
والتعليم من جامعة  McGillيف كندا.

تول يف
ّ
أستاذ مساعد يف العالقات الدولية ودراسات الخليج يف جامعة قطر .يشغل حاليًا منصب العميد املساعد .وكان قد

ستيفان رايت

السابق منصب رئيس قسم الشؤون الدولية يف جامعة قطر .وتركّز بحوثه عىل السياسة املقارنة والعالقات الدولية لدول
الخليج العريب ،وأمن الطاقة ،والسياسة الخارجية األمريكية إزاء الرشق األوسط .حصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة دورهام

يف اململكة املتحدة.

سحيم آل ثاين

سعيد امللِّيص

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وأمني رس اللجنة التنظيمية ملنتدى الخليج ودراسات الجزيرة العربية .له

تخصص العالقات الدولية ،من
تحصل عىل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية،
دراسات منشورة يف دوريات محكّمة.
ّ
ّ

جامعة رويال هولواي  -لندن.

وكيل مساعدًا يف وزارة املعارف ،وأستاذًا مساعدًا يف كلية الرتبية جامعة امللك
ً
عضو مجلس الشورى السعودي .عمل سابقًا
سعود ،مدير عام مكتب الرتبية العريب لدول الخليج .حاصل عىل دكتوراه مناهج "تدريس اللغة اإلنكليزية يف املدارس الثانوية"

من جامعة إنديانا بلومنجتون /الواليات املتحدة األمريكية.

املشارك
سيف املعمري

رشيفة اليحيايئ
صادق العامري
ظافر العاين

مخترص السرية الذاتية
أستاذ مشارك يف قسم املناهج والتدريس ،كلية الرتبية ،جامعة السلطان قابوس .عضو فريق اليونسكو للخرباء العرب لصوغ
وثيقة املواطنة العاملية يف الوطن العريب .له العديد من الكتب والبحوث املنشورة .حاصل عىل دكتوراه يف فلسفة الرتبية

من جامعة جالسجو يف إسكتلندا.

باحثة متخصصة يف دراسات املرأة ،ومحارضة يف كلية اآلداب والعلوم االجتامعية  -جامعة السلطان قابوس .شغلت سابقًا
منصب وزيرة للتنمية االجتامعية يف سلطنة عامن  .2004-2011حاصلة عىل درجة الدكتوراه يف (دراسات اللغة العربية والرشق

األوسط) ، 2001 ،جامعة ليدز ،اململكة املتحدة.

إعالمي قطري ،مدير تحرير صحيفة "الراية" .حاصل عىل بكالوريوس الصحافة واإلعالم من جامعة األزهر  -مرص .خربته يف مجال

ما.
الصحافة تقارب الستة عرش عا ً

عضو مجلس النواب العراقي /لجنة العالقات الخارجية .أستاذ يف كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد .عمل سابقًا مدي ًرا لقسم
الدراسات العراقية يف مركز الخليج لألبحاث /ديب .حاصل عىل الدكتوراه يف العالقات الدولية.

املدير التنفيذي ملجموعة مراقبة الخليج .وهو عقيد ركن (متقاعد) يف القوة الجوية الكويتية .نرش مقاالت ودراسات عدة يف

ظافر العجمي

وره وإشكالياته من
قضايا أمن الخليج .وهو مساهم دائم يف الصحافة الخليجية .من مؤلفاته العربية" :أمن الخليج العريب :تط ّ
تحصل عىل الدكتوراه يف أمن الخليج العريب من كلية كمربيل الربيطانية للقيادة واألركان
منظور العالقات اإلقليمية والدولية".
ّ
يف دورتها األوىل يف الكويت.

عائشة األحمدي

عائشة التايب

باحثة مختصة يف شؤون التعليم والرتبية .عضو الجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية وعضو الجمعية الدولية للرتبية
املقارنة .لها العديد من الدراسات والبحوث املنشورة .حاصلة عىل دكتوراه يف فلسفة الرتبية تخصص أصول تربيةـ جامعة طيبة

– كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية.

أستاذ مشارك يف علم االجتامع يف قسم علم االجتامع والخدمة االجتامع ّية  -كلية اآلداب جامعة الدمام .عملت سابقًا خبرية
ومستشارة يف املجال التنموي لدى عدد من الهيئات الدول ّية والعربية ،كالبنك الدويل ،والبنك األملاين للتنمية ،والبنك
تحصلت عىل املاجستري والدكتوراه يف علم االجتامع من كليّة العلوم اإلنسانية
الياباين للتعاون ،وجامعة الدول العربية.
ّ
واالجتامعية  -جامعة تونس األوىل.

املشارك
عبد الله الربيدي

عبد الله الشمري

عبد الله باعبود

عبد املليك مزهودة
عبد الهادي العجمي

عبد الوهاب القصاب

مخترص السرية الذاتية
أستاذ اإلدارة والسلوك التنظيمي يف جامعة القصيم يف اململكة العربية السعودية .له العديد من الكتب املنشورة يف
تحصل عىل شهادة املاجستري يف املحاسبة من جامعة امللك سعود،
القضايا االجتامعية والسياسية يف الخليج العريب.
ّ
(تخصص السلوك التنظيمي) من جامعة مانشسرت يف اململكة املتحدة.
وعىل شهادة الدكتوراه يف إدارة األعامل
ّ

أستاذ مساعد ورئيس قسم دراسات الخليج يف مركز الرشق األوسط لبحوث السالم يف أنقرة .وعضو املجلس االستشاري
ومحارض يف األكادميية الدبلوماسية يف اململكة املتحدة /قطر .حاصل عىل درجة الدكتوراه يف العالقات الدولية يف جامعة

"بخشة شهري" يف إسطنبول /تركيا.

مدير مركز دراسات الخليج يف كلية اآلداب والعلوم يف جامعة قطر .عمل سابقًا مدي ًرا ملركز الخليج لألبحاث يف جامعة كامربيدج
تحصل عىل ماجستري يف إدارة األعامل ،وماجستري يف العالقات الدولية ،ودكتوراه يف االقتصاد السيايس الدويل
يف بريطانيا.
ّ

من جامعة كامربيدج يف بريطانيا.

باحث مختص يف التخطيط اإلسرتاتيجي ،وتقييم األداء ،والجودة ،وغريها سواء يف مجال األعامل أو التعليم العايل .حاصل عىل
شهادة الدكتوراه يف إدارة األعامل تحديدًا يف مجال التخطيط اإلسرتاتيجي من جامعتي باتنة (الجزائر) وليل (فرنسا) ،وماجستري

يف املجال نفسه من جامعة باتنة يف الجزائر.

رئيس قسم التاريخ يف كلية اآلداب يف جامعة الكويت .له عدد واسع من األبحاث املنشورة عامليًّا وإقليميًّا .وهو ناشط يف

تحصل عىل درجة الدكتوراه يف التاريخ اإلسالمي من جامعة درهام – بريطانيا.
الشأن السيايس الكويتي والخليجي.
ّ

وات املسلّحة العراقية يف الفرتة ،1991 – 1966
باحث مشارك يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .عمل يف الق ّ
وتقاعد برتبة لواء بحري ركن .وعمل باحثًا يف مركز املستنرصية للدراسات العربية والدولية ،وباحثًا يف الشؤون اإلسرتاتيجية
يف مركز الدراسات الدولية يف جامعة بغداد .حاصل عىل درجة الدكتوراه يف الدراسات اإلسرتاتيجية من جامعة كامبل يف

الواليات املتحدة األمريكية.

عبدالله بشارة

تول يف الفرتة الواقعة بني
ّ
ني عام ملجلس التعاون الخليجي (.)1981-1993
ول أم ٍ
دبلومايس ورجل دولة كويتي .شغل منصب أ ّ

ي سفري الكويت لدى األمم املتحدة .وهو
 1964و 1971منصب مدير مكتب وزير الخارجية يف الكويت .ويف الفرتة ُ ،1971-1981
ع ِّ
رئيس املركز الدبلومايس للدراسات اإلسرتاتيجية ،كام أنّه كاتب عمود خاص ،ويحارض بانتظام حول الدبلوماسية واإلسرتاتيجيات.

املشارك
عدنان الجوارين
عالّم حمدان
عيل الزميع

عيل فخرو

مخترص السرية الذاتية
أستاذ مساعد يف قسم االقتصاد يف جامعة البرصة .قام بتأليف ثالثة كتب يف مواضيع "القدرة التنافسية" و"األزمات

االقتصادية" و"التنمية املستدامة" .نرش العديد من البحوث العلمية يف مجالت علمية محكّمة .حصل عىل الدكتوراه يف التنمية

االقتصادية من جامعة البرصة.

أستاذ مشارك .ورئيس قسم املحاسبة واالقتصاد يف الجامعة األهلية يف البحرين .حاز العديد من الجوائز يف مجال البحث

العلمي .حاصل عىل درجة املاجستري والدكتوراه يف املحاسبة من األكادميية العربية للعلوم املالية واملرصفية يف األردن.

وزير سابق يف دولة الكويت .تسلَّم حقائب وزاريت األوقاف والشؤون اإلسالمية والتخطيط .وكان وزير دولة لشؤون التنمية

اإلدارية .حاصل عىل درجة الدكتوراه يف التاريخ السيايس املعارص عام  1989من اململكة املتحدة بأطروحة تحت عنوان "التطور
الفكري والتاريخي للحركة اإلسالمية يف الكويت ."1950-1981

عضو مجلس أمناء العديد من املؤسسات البحثية العربية (مركز دراسات الوحدة العربية ،واملؤسسة العربية ملكافحة الفساد،
ومركز البحرين للدراسات والبحوث ،ومؤسسة الدراسات الفلسطينية) .شغل سابقًا منصب وزير الصحة يف البحرين من عام 1970

–  ،1982فوزي ًرا للرتبية  ،1995 – 1982ومن ثم شغل منصب سفري البحرين يف فرنسا.

أستاذ علم االجتامع الرتبوي يف جامعتي الكويت ودمشق .وهو عضو اتحاد الكتاب العرب وعضو رابطة الكتاب السوريني والشبكة

عيل وطفة

العاملية للرتبية عىل حقوق اإلنسان ،إضافة إىل العديد من الهيئات العربية األخرى .له العديد من الكتب املؤلفة واملرتجمة

تحصل عىل املاجستري والدكتوراه يف
واألبحاث املنشورة يف مختلف مجاالت الحياة الرتبوية يف املجالت العربية واإلسالمية.
ّ

علم االجتامع الرتبوي من جامعة كان يف فرنسا.

عامد منصور

عهود العصفور

أستاذ مساعد يف قسم الشؤون الدولية يف جامعة قطر ،ومدير املجموعة البحثية للشؤون الدولية واألمن يف مركز العلوم

اإلنسانية واالجتامعية ،ونائب رئيس جمعية تجمع الجنوب العاملي للدراسات الدولية .وهو مؤلف كتاب "فن الحكم يف الرشق

األوسط" (ي .ب .توريس ،سيُنرش قريبًا.)2016 ،

أستاذ مساعد يف قسم األصول واإلدارة الرتبوية لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  -كلية الرتبية األساسية

بالكويت .حاصلة عىل شهادة دكتوراه يف سياسات خصخصة التعليم العايل يف الكويت (تعليم مقارن) من جامعة ملبورن يف
أسرتاليا ،وماجستري يف سياسات التعليم الدولية من الجامعة نفسها.

املشارك
غازي الرشيدي
غسان العزي
فالح الهاجري
فايز الظفريي
فايز النشوان

فوزية الخاطر

فيصل أبو صليب

كريستني كاموي

مخترص السرية الذاتية

أستاذ مساعد يف قسم أصول الرتبية يف كلية الرتبية يف جامعة الكويت .ترأّس املجلس األعىل للتعليم يف الكويت بني

عامي  .2004-2006حاصل عىل درجة الدكتوراه يف الرتبية من جامعة  Sussexيف بريطانيا.

أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية يف الجامعة اللبنانية ،وباحث يف الشؤون الدولية .له دراسات ومؤلفات باللغتني
العربية والفرنسية .وهو أستاذ زائر يف جامعات ومراكز أبحاث فرنسية .حائز عىل دكتوراه دولة يف العلوم السياسية من

جامعة رين الفرنسية.

إعالمي قطري ،يشغل منصب نائب رئيس تحرير جريدة الرشق القطرية ،حاصل عىل اإلجازة يف اإلعالم من جامعة قطر.
عميد مساعد لألبحاث واالستشارات والتدريب يف كلية الرتبية /جامعة الكويت .عمل سابقًا مدي ًرا ملركز تكنولوجيا التعليم يف

جامعة الكويت .حاصل عىل دكتوراه الفلسفة يف تطبيقات التكنولوجيا والتدريب والتطوير من جامعة شامل تكساس.

و رئيس مجلس الوزراء الكويتي  -خبري يف شؤون التطرف
أستاذ القانون الدويل والعالقات الدولية  -مستشار يف ديوان سم ّ

واإلرهاب .مستشار يف مكتب اإلمناء االجتامعي  -عضو لجنة تعديل مناهج التدريس .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم

السياسية تخصص دقيق قانون دويل  -عالقات دولية من جامعة القاهرة.

مديرة هيئة التعليم يف املجلس األعىل للتعليم يف دولة قطر .وترأس حال ًيا العديد من اللجان ذات املهام املحورية ،مثل

لجنة مراجعة املنهج التعليمي الوطني لدولة قطر ،ولجنة املدارس املستقلة .وهي حاصلة عىل درجة البكالوريوس يف

العلوم االجتامعية ودرجة الدبلوم يف مجال التعليم.

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

طالبة دكتوراه يف القانون يف جامعة تولوز  -فرنسا .ت ُد ِّرس وسائل اإلعالم والتواصل يف الجامعة األمريكية يف إمارة ديب.

وهي حاصلة عىل ماجستري يف علم اإلنسان االجتامعي ،وعىل بكالوريوس يف اإلدارة من كلية لندن لالقتصاد .عملت كاموي
ٍ
سنوات طويلة ضمن فريق مراسيل صحيفة يومية وطنية يف أوسلو يف الرنويج.

املشارك
كالرا مورغان

مخترص السرية الذاتية
أستاذة مساعدة يف العلوم السياسية يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة .ترتكّز اهتامماتها البحثية عىل إدارة التعليم
وسياسات أسواق العمل .ويركّز بحثها الحايل عىل تطورات سياسات التعليم يف املنطقة العربية .نرشت مؤخ ًرا كتاب "السياسات

االجتامعية العاملية" ،و"التعليم املقارن" ،و"الخطاب :دراسات يف السياسات الثقافية للتعليم".

أستاذ علم االجتامع املشارك ومدير مركز العلوم االنسانية واالجتامعية يف كلية اآلداب والعلوم يف جامعة قطر .لها عدة

كلثم الغانم

بحوث ودراسات منشورة حول قضايا األرسة واملرأة والشباب .شاركت يف إعداد مجموعة من السياسات والربامج التنموية.
تحصلت عىل درجة الدكتوراه يف علم االجتامع
وشاركت أيضً ا رئيسة أو بوصفها عضو مجلس إدارة بعض املؤسسات االجتامعية.
ّ

من كلية اآلداب  -جامعة عني شمس.

ومنسق أبحاث يف سياسات الخليج يف مركز دراسات الخليج يف جامعة قطر .وهو أيضً ا مدير مرصد أومبان
أستاذ مساعد
ّ

لوسيانو زكارا

للسياسات واالنتخابات يف العامل اإلسالمي والعريب ،ومق ّره يف إسبانيا .عمل أستاذًا مساعدًا زائ ًرا يف جامعة جورجتاون  -كلية
مي  2013و .2014وهو حاصل عىل شهادة دكتوراه يف الدراسات العربية واإلسالمية ،من
الشؤون الدولية يف قطر ،بني عا َ

جامعة أوتونوما يف مدريد.

رئيس مركز اإلعالم والدراسات العربية  -الروسية ،وعضو أكادميي يف أكادميية العلوم االجتامعية الروسية ،منذ العام .2009

ماجد الرتيك

وله ما يزيد عىل الـ  20إصدا ًرا علميًا يف املجاالت اإلعالمية والسياسية والتاريخية ،إضافة إىل اإلرشاف عىل عدد من الرتجامت

من الروسية إىل العربية .حاصل عىل دكتوراه الدولة يف العلوم السياسية ،جامعة موسكو ،2004 ،ودكتوراه يف األنظمة
والسياسات اإلعالمية ،جامعة اإلمام – الرياض .1998

مالك حسن

باحث متخصص يف اللسانيات التطبيقية ،وأستاذ يف الكلية املتعددة التخصصات بتازة يف جامعة سيدي محمد بن عبد الله/
فاس يف املغرب .له العديد من البحوث والكتب املنشورة .حاصل عىل درجة الدكتوراه يف اللسانيات التطبيقية من جامعة

موالي إسامعيل يف املغرب.

محلل سيايس يركّز عىل السياسة الخارجية الروسية واألمريكية يف الرشق األوسط ومرحلة ما بعد االتحاد السوفيايت .وهو

مكسيم سوخوف

صاحب عمود يف مجلة "املونيتورز روسيا بَلص" وخبري يف مجلس الشؤون الدولية الرويس .وهو أيضً ا أستاذ مساعد يف كلية

العالقات الدولية يف جامعة والية بياتيغورسك للغويات ،وزميل يف معهد الدراسات اإلسرتاتيجية يف مدينة بياتيغورسك

الواقعة شاميل القوقاز.

املشارك
محمد عبد الواحد الحامدي
محمد املسفر
محمد غانم الرميحي
محي الدين أتامان
مروان قبالن
مزنة العازمي
مشاري الرويح
ممدوح سالمة
نجالء مرعي

مخترص السرية الذاتية

وزير التعليم والتعليم العايل يف قطر .عمل سابقًا عميدًا لكلية الهندسة يف جامعة قطر ونائبًا لرئيس الجامعة للتخطيط
والتطوير املؤسيس ،ومدي ًرا لكلية قطر التقنية ومدي ًرا ملكتب البحث والتخطيط املؤسيس.

أستاذ العلوم السياسية يف جامعة قطر .له عدة كتب وبحوث يف مجاالت العلوم السياسية وقضايا القومية العربية .مساهم

تحصل عىل درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة نيويورك.
دائم يف الصحافة القطرية والعربية.
ّ

ما للمجلس الوطني للثقافة
أستاذ علم االجتامع السيايس يف جامعة الكويت .عمل سابقًا رئيس تحرير مجلة "العريب" الكويتية ،وأمي ًنا عا ً
والفنون واآلداب يف الكويت ،ومستشا ًرا يف ديوان رئيس الوزراء .وهو عضو يف عدة مؤسسات بحثية ومجالت فكرية .له عد ٌد من الكتب

تحصل عىل درجة الدكتوراه من جامعة درهام يف بريطانيا منذ عام .1973
مة بالتنمية يف دول الخليج والثقافة العربية.
ّ
املهت ّ

أستاذ يف قسم العالقات الدولية يف جامعة يلدرم بيازيد يف أنقرة برتكيا ،حيث يد ِّرس العالقات الدولية وسياسة الرشق

األوسط .وهو أيضً ا نائب املنسق العام ملؤسسة سيتا ورئيس تحرير مجلة رؤية تركية .تركّز بحوثه األكادميية أولً عىل سياسة

الرشق األوسط ،وتحديدًا سياسة الخليج ،والسياسة الخارجية الرتكية .وقد أنهى دراسة الدكتوراه يف جامعة كنتايك.

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .شغل سابقًا منصب مدير مركز الشام للدراسات والبحوث ،وعميد كلية
العالقات الدولية يف جامعة القلمون بسورية .له عدّة أبحاث منشورة يف قضايا السياسة الخارجية والعالقات الدولية .حاصل

عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة مانشسرت.

أستاذ مساعد يف كلية الرتبية يف جامعة الكويت .وباحثة مختصة يف اإلدارة الرتبوية – اقتصاديات التعليم .لها العديد من
األبحاث والدراسات املنشورة .حاصلة عىل دكتوراه يف فلسفة الرتبية يف اإلدارة الرتبوية.

محارض يف قسم الشؤون الدولية يف جامعة قطر .تتعلق اهتامماته البحثية بالبحث يف العالقة بني اإلسالم والعالقات الدولية املعارصة.
تحصل عىل درجتي املاجستري والدكتوراه يف العالقات الدولية من جامعة درهام يف بريطانيا.
له العديد من البحوث والكتب املنشورة.
ّ

خبري دويل يف الطاقة ،وهو استشاري لدى البنك الدويل يف واشنطن ،وخبري لدى منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
يف فيينا ( .)UNIDOوهو أستاذ زائر القتصاديات الطاقة يف جامعة  ESCP Europeيف لندن .وله عدد من املؤلفات يف قضايا

النفط والطاقة .حاصل عىل شهادة دكتوراه يف االقتصاد متخصص يف اقتصاد وجيوبوليتيك النفط والطاقة.

أستاذ مساعد للعلوم السياسية يف جامعة امللك عبد العزيز .حاصلة عىل الجائزة العربية للعلوم االجتامعية واإلنسانية لعام

( )2013/2014من املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .حاصلة عىل دكتوراه الفلسفة يف العلوم السياسية من كلية

االقتصاد والعلوم السياسية /جامعة القاهرة.

املشارك
نورة املزروعي

هادي املري

مخترص السرية الذاتية
أستاذ مساعد يف كلية آداب وعلوم االستدامة يف جامعة زايد يف أبوظبي .وهي أيضً ا أستاذ مساعد يف األكادميية

الدبلوماسية اإلماراتية التي عملت عىل إنشائها منذ عام  .2014حاصلة عىل شهادة الدكتوراه يف العالقات الدولية مع الرتكيز
عىل دراسات الخليج من جامعة إكسرت يف اململكة املتحدة.

باحث مختص يف القضايا الرتبوية والتعليمية .لديه العديد من الدبلومات يف القيادة الرتبوية ،ودورات تربوية وإدارية متعددة
ومتنوعة .حاصل عىل الرخصة املهنية الكاملة لقادة املدارس .وحاصل عىل ماجستري من كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية

يف جامعة قطر.

رئيس قسم العلوم السياسية  -كلية القانون والعلوم السياسية يف جامعة األنبار يف العراق ،وعضو يف هيئة تدريسها.

هادي مشعان

فضل عن املشاركة يف العديد من املؤمترات املحلية والدولية .عمل سابقًا
ً
له عدد من الكتب واألبحاث واملقاالت املنشورة،
تحصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم
يف هيئة تدريس جامعة التحدي يف ليبيا ،وترأّس قسم العلوم السلوكية فيها.
ّ

السياسية من جامعة بغداد.

هتون الفايس
هدى اليامي
هند املفتاح

يعقوب الكندري

أكادميية ومؤ ّرخة وكاتبة سعودية ،متخصصة يف تاريخ املرأة يف الخليج العريب ،وكاتبة يف جريدة "الرياض" .لها العديد من
تحصلت عىل املاجستري من جامعة امللك سعود ،وعىل شهادة الدكتوراه يف
الكتب والبحوث باللغتني العربية واإلنكليزية.
ّ

التاريخ القديم ،قسم دراسات الرشق األوسط ،جامعة مانشسرت يف بريطانيا.

أستاذ تقنيات التعليم املساعد يف جامعة نجران .لها العديد من الدراسات املنشورة يف املجالت العلمية .حاصلة عىل درجة

الدكتوراه يف املناهج وتقنيات التعليم من جامعة أم القرى يف اململكة العربية السعودية.

أستاذة مشاركة ونائبة رئيس الشؤون اإلدارية واملالية يف معهد الدوحة للدراسات العليا .عملت سابقا مديرة للموارد البرشية
يف جامعة قطر .لها عدد من الدراسات املنشورة يف املجالت العلمية .حاصلة عىل ماجستري دراسات تنموية من جامعة SOAS

ودكتوراه يف تكوين رأس املال البرشي من جامعة اكسرت يف بريطانيا.

أستاذ األنرتوبولوجيا 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 األنرتبولوجيا من جامعة والية أوهايو يف الواليات املتحدة األمريكية.
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