أنشطة برنامج الدراسات األسيوية
2021

•محاضرة افرتاضية“ :أال يزال اإلسالم ذا صلة يف العالقات الخليجية الهندية؟” 7 ،ديسمرب .2021

•محاضرة افرتاضية“ :بناء الدولة يف الصني وتايوان :البريوقراطية ،والحمالت ،واألداء يف أوائل الخمسينيات” 9 ،نوفمرب .2021

•محاضرة افرتاضية“ :تركيا املعاصرة والعثمانية الجديدة” 19 ،أكتوبر .2021

•حوار“ :تشنغ خه واالرتباطات بمنطقة املحيط الهندي” 23 ،أغسطس .2021

•حلقة نقاش“ :عالقات اململكة العربية السعودية بأفغانستان ودورها كوسيط سالم” 29 ،يوليو .2021

•حلقة نقاش“ :الصني والشرق األوسط وشمال إفريقيا :اهتمامات جديدة وتقارب جديد” 2 ،يونيو  ،2021بالتعاون مع تشاتام هاوس.
•حلقة نقاش“ :أثر األفكار الثورية يف إفريقيا وآسيا” 7 ،أبريل .2021

•حوار“ :عن الصينولوجيا العربية :حوار مع لبنى األمني” 9 ،مارس .2021

•حوار“ :خسارة هندوستان واستحداث الهند :حوار مع منان أحمد عاصف” 24 ،فرباير .2021

2020

•حلقة نقاش“ :املنظومة األمنية املتغرية يف الشرق األوسط :هل للصني دور؟” 15 ،ديسمرب .2020

•حلقة نقاش“ :السياسة الخارجية املتغرية لباكستان :التحديات واملناهج” 7 ،ديسمرب .2020

•حلقة نقاش“ :تطور مفهوم األمن الوطني يف الصني :حوار مع ماثيو جونسون” 28 ،أكتوبر .2020

•حلقة نقاش“ :التكنولوجيا والعالقات الصينية  -األمريكية :حوار مع شون دينغ” 28 ،سبتمرب .2020

•حلقة نقاش“ :التطورات التكنولوجية الصينية-األمريكية وانعكاساتها عىل أمن دول مجلس التعاون الخليجي” 8 ،سبتمرب  ،2020بالتعاون
مع تشاتام هاوس.

•حلقة نقاش“ :دور الصني يف إفريقيا ودبلوماسيتها العاملية جنوبا :محادثة مع لينا بن عبدالله” 19 ،أغسطس .2020
•حلقة نقاش« :الصني والعالم :محادثة مع ريتشارد ماكغريغور” 6 ،يوليو .2020

•عرض تقدييمي :محمد السديري « ،السياسة والسياسة الخارجية واالقتصاد السيايس للصني املعاصرة» ،املدرسة الصيفية �Chi
 3 ،naMedيوليو .2020

•عرض تقديمي :محمد السديري« ،عرب الصني الحديثة :املثقفني والجاليات» ،املجلس الثقايف 16 ،مايو .2020

•حلقة نقاش“ :تداعيات جائحة كوفيد 19-عىل العالقات الخليجية-اآلسيوية” 13 ،مايو  ،2020بالتعاون مع أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية.

•عرض تقديمي :محمد السديري« ،ندوة عن مستقبل التنمية اآلسيوية وتحدياتها تحت الجائحة» ،منتدى باوآو أكاديمية آسيا 8 ،مايو .2020

•ورشة عمل“ :آسيا بعيون خليجية” 16 ،فرباير  ،2020بالتعاون مع جامعة الكويت.

•عرض تقديمي :شهد تركستاين« ،الحزب اإلسالمي الرتكستاين يف سوريا” ،املركز الدويل لدراسة التطرف ،كلية

•عرض تقديمي :محمد السديري« ،الشرق األوسط املتحول :هل هناك دروس من شرق آسيا؟» ،معهد الشرق األوسط ،جامعة سنغفورا
الوطنية 16-15 ،يناير .2020

