أنشطة وحدة الدراسات اآلسيوية
 ٢٠١٩م

زيــارة وفــد إىل الصــن :شــارك رئيــس مجلــس إدارة مركــز امللــك فيصــل للبحــوث والدراســات االســامية ،صاحــب الســمو امللــي األمــر تــريك

الفيصــل ،ومديــر ادارة البحــوث يف مركــز امللــك فيصــل للبحــوث والدراســات االســامية،د .عبــد اللــه آل ســعود ،والدكتــور محمــد الســديري ،يف
منتــدى أمــن الشــرق األوســط ،الــذي نظمــه معهــد الصــن للدراســات الدوليــة يف بكــن الصــن  28-27 ،نوفمــر .2019
ورشة عمل :الدكتور أندريا جيزييل « ،كيف تكون قوة عظمى :الصني والشرق األوسط» 21 ،نوفمرب .2019
لقاء مع وفد من األكاديمية الصينية للعلوم االجتماعية برئاسة الدكتور تانغ جيتشاو ،مدير دراسات الشرق األوسط 14 ،نوفمرب .2019
ورشــة عمــل :التعــاون مــع منتــدى بــواو آلســيا« ،اآلفــاق االقتصاديــة العامليــة :الفــرص والتحديــات» بمشــاركة محافــظ البنــك املركــزي الســابق

لبنــك الشــعب الصينــي الدكتــور جــو شياوتشــيوان ،والســكرتري العــام ملنتــدى بــواو آلســيا ،الســيد ىل باودونــغ 27 ،أكتوبــر .2019
محاضرة عامة :الدكتور كنت كالدر« ،القارة العظمى :منطق التكامل األورايس» 27 ،أغسطس .2019

زيــارة الوفــد إىل الصــن :شــارك مديــر إدارة البحــوث يف مركــز امللــك فيصــل للبحــوث والدراســات االســامية ،د .عبــد اللــه آل ســعود ،يف

«منتــدى الســام العاملــي» التابــع لجامعــة تشــنخوا .املشــاركة يف منتــدى دراســات املناطــق بجامعــة تشــنخوا 12-8 ،يونيــو .2019

زيارة وفد إىل هونج كونج (الصني) :التعاون مع معهد أبحاث السياسات يف هونغ كونغ وجامعة هونغ كونغ الصينية 26-21 ،يونيو .2019
ورشــة عمــل :التعــاون مــع العنــود الصبــاح (الكويــت) وخليفــة الطنيجــي (اإلمــارات العربيــة املتحــدة)« ،الصــن واملنطقــة :رؤى خليجيــة»11 ،

أبريــل .2019

محاضرة عامة :الدكتور كريي براون (جامعة كينجز)« ،العالم ً
وفقا ليش جني بينغ» 10 ،أبريل .2019
لقاء مع مراسل ،السيد يوسويك تاكانو من اساهي شينبون اليابانية 25 ،مارس .2019
اجتماع مع وفد من املعهد الصيني للدراسات الدولية برئاسة الدكتور وانغ يومينغ ،عميد قسم دراسات البلدان النامية 14 ،مارس .2019
ورشــة عمــل :مشــاركة شــهد تركســتاين يف ورشــة «العالقــات الصينيــة الكوريــة» ،معهــد األمــر ســعود الفيصــل للدراســات الدبلوماســية26 ،

فربايــر .2019

عرض تقديمي :محمد السديري« ،الوستفالية الدينية يف أوراسيا :تداعيات الشبكات الصينية-الخليجية عرب اإلسالمية « ،معهد الشرق

األوسط ،جامعة سنغافورة الوطنية 12 ،فرباير .2019

عرض تقديمي :مساهمة ورقة شهد تركستاين يف «التطرف العنيف يف حوار الشرق األوسط» ،وزارة الخارجية اليابانية تبث

(هريوشيما ،كيوتو ،طوكيو) 9-2 ،فرباير .2019

مقابلة مع املدير املساعد الدكتور هوساكا شوجي من املعهد الياباين القتصاديات الشرق األوسط 28 ،يناير .2019
ورشة عمل :التعاون مع معهد هونغ كونغ لبحوث السياسات« ،تجربة االندماج اإلداري يف جنوب الصني» 14 ،يناير .2019

 ٢٠١٨م
ورشة عمل :محمد السديري« ،هل هناك استجابة إسالمية للعوملة؟» ،معهد آسيا العاملي ،جامعة هونغ كونغ  10 ،ديسمرب .2018
محاضــرة عامــة :الدكتــور كاورو إيكيبــي (جامعــة طوكيــو)« ،اســتعادة ميجــي :نظــرة إىل جهــود التحديــث اليابــاين يف القرنــن التاســع عشــر

والعشــرين» 30 ،ســبتمرب .2018

عــرض تقديمــي :شــهد تركســتاين« ،مســتقبل العالقــات الســعودية اليابانيــة يف ظــل التحــوالت الجديــدة»  ،مركــز الدراســات اليابانيــة ،

جامعــة القاهــرة  23-22 ،ســبتمرب .2018

ورشة عمل :التعاون مع الدكتور نيو شينتشون مع الوفد املرافق (املعهد الصيني للعالقات الدولية املعاصرة) «الشؤون املحلية واإلقليمية

السعودية» 19 ،سبتمرب .2018

عرض تقديمي :محمد السديري« ،توحيد القلوب والعقول :نشاط عمل الجبهة املتحدة يف اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية

املتحدة» ،مركز الدراسات العربية املعاصرة يف جامعة جورج تاون 10 ،أغسطس .2018

زيارة وفد إىل الصني :شارك األمني العام ملركز امللك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية ،سعود السرحان ،والباحث محمد السديري ،يف

«منتدى السالم العاملي» التابع لجامعة تشنخوا وعقدت ورشة عمل مشرتكة بني منظمي املنتدى واملركز يف موضوع «السالم يف الشرق األوسط».

عقد أيضا اجتماع مع السيدة يل شينيو ،املديرة العامة ملركز بحوث رابطة الشعب الصينى للصداقة مع الدول األجنبية 15-14 ،يوليو .2018

معرض« :شيندو ...العمق :العالم وراء الكامريا» للمصور السعودي خالد السديري 12-8 ،مايو ( 2018بالتعاون مع قسم املتاحف).
اجتمــاع مــع رئيــس مكتــب الشــرق األوســط لصحيفــة الشــعب اليوميــة (الصــن) ،الســيد هوانــغ بيجــاو ،واملراســل الســيد تشــو شــيانجيو16 ،

أبريــل .2018

عرض تقديمي :د .وان يل« ،الصعوبات التي واجهها التجار األجانب بني املدن الساحلية يف الخليج العربي واملدن الساحلية الصينية أثناء

سالالت تانغ وسونج» ،جامعة هونغ كونغ الصينية ،مارس .2018

عــرض تقديمــي :الدكتــور جــون ألرتمــان (مركــز الدراســات االســراتيجية والدوليــة « ،)CSISاملنافســة الصينيــة األمريكيــة يف الشــرق األوســط

واملثلــث االســراتيجي» 21 ،مــارس .2018

ورشــة عمــل :مشــاركة محمــد الســديري يف املائــدة املســتديرة ملعهــد دول الخليــج العربــي (واشــنطن)« ،نهضــة الخليــج :عالقــات مجلــس

التعــاون الخليجــي  -شــرق آســيا» 28 ،فربايــر .2018

