
 د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر 
 رئيس مركز الخليج لألبحاث 

 ( T20مجموعات الفكر )إحدى   المجموعة الخامسة "مستقبل التعددية والحوكمة العالمية " ترأس
 

م، وهو مؤسسة  2000في يوليو من عام  Gulf Research Center (GRC)أسس مركز الخليج لألبحاث 

العربية   المملكة  خدمة  وأولوياتها  للجميع(  )المعرفة  شعارها  ربحية  وغير  حكومية  غير  مستقلة  بحثية 

المحلي والدولي، ومعنية بحاضر ومستقبل دول   الصعيد  التعاون الخليجي على  السعودية، ودول مجلس 

 . الخليج إضافة إلى العراق، وإيران، واليمن

 

 المؤهالت العلمية 

والتصورات   • الديناميكيات  الخليج:  )أمن  الدولية  العالقات  في  الدكتوراه  درجة  على  حاصل 

م ـ دراسة مقارنة لدول مجلس التعاون الخليجي( من جامعة النكستر ـ 2003ـ    1968والسياسات  

 المملكة المتحدة. 

رجية المؤثرة في أمن وإستقرار  حاصل على شهادة الماجستير في العالقات الدولية )العوامل الخا •

 منطقة الخليج( من جامعة كينت، المملكة المتحدة. 

 العزيز بجدة.  الدراسة الجامعية في كلية االقتصاد واإلدارة بجامعة الملك عبد •

 والثانوية في مدارس الثغر النموذجية بجدة.   ،مراحل االبتدائية، المتوسطةال •

القيادة واإلدارة المت • للتنمية  العديد من دورات  الدولي  الدورات في المعهد  ، بما في ذلك  قدمة 

 ( في لوزان ، سويسرا IMDاإلدارية )
 

 أستاذ زائر في كل من 

 م2011مايو   -جامعة كافوسكاري بمدينة البندقية في إيطاليا •

 م 2013أبريل  -جامعة أوساكا باليابان •

 م2020مارس   -بالمملكة العربية السعوديةز جامعة الملك عبد العزي  •

 

  -لمساهمته في تعزيز العالقات السعودية البريطانية  جائزة روابي القابضةبمنحه  تم تكريمه  •

 م 2018يناير 



  وهذه ،  م2018  لعام   العربي  الفكر  مؤسسة  من   العربي  اإلعالمي  اإلبداع  جائزة تم تكريمه بمنحه   •

  رئيس  الفيصل  خالد   األمير   الملكي  السمو  صاحب   وقدمها   اإلعالم،   مجال  في   عربًيا  األرفع   الجائزة

 . صقر  بن العزيز عبد الدكتور  "آراء حول الخليج" مجلة  تحرير لرئيس العربي  الفكر مؤسسة

 

 العضويات 

 التكنولوجيا بجدة. و جامعة األعمال عضو مجلس أمناء  •

 م(.  2018فبراير   –م  2014عضو مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني )يوليو  •

 م.2009مارس   29م، إلى2003عضو مجلس منطقة مكة المكرمة خالل الفترة من نوفمبر  •

 2006عضو الهيئة االستشارية لمركز جنيف لإلدارة الديمقراطية للقوات المسلحة ـ سويسرا من  •

 إلى تاريخه.    2006سويسرا . من   –ستشارية لمركز جنيف للسياسات األمنية عضو الهيئة اال  •

 م 2012إلى   2007عضو مجلس األمناء مؤسسة الدراسات الشرقية األلمانية. خالل الفترة من  •

• Member of the Board of the German Orient Foundation from 2007 until 

2012 (UNDP) 

 م، وحتى تاريخه. 2005االستشارية لمؤسسة الفكر العربي من العام عضو الهيئة  •

 عضو المجموعة االستشارية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.  •

دولة االمارات خالل  -عضو الهيئة االستشارية لكلية االقتصاد ـ جامعة اإلمارات العربية المتحدة •

 م.2008إلى 2006الفترة من

لتقرير التنمية اإلنسانية الرابع الصادر عن برنامج األمم المتحدة   االستشاريةعضو الهيئة  •

 اإلنمائي. 

عضو في المجلس اإلستراتيجي للتحالف العالمي لتقنية المعلومات والتنمية التابع لدائرة الشؤون   •

 (  UNDESA-GAIDاالقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة ) 

 إلدارة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. عضو اللجنة اإلستشارية لكلية اإلقتصاد وا  •

 تركيا.  –عضو الجمعية التركية العربية للعلوم والثقافة والفنون، أنقرة   •

 المملكة العربية السعودية جدة. -دار الحكمة جامعةعضو المجلس الفخري ل  •

 المدينة المنورة. –جامعة االمير مقرن بن عبد العزيز  -نائب رئيس اللجنة االكاديمية  •

 ية في المعاهد ومراكز األبحاث الدولية: العضو •

 بريطانيا  –لندن  - (IISS) المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية .1



 لندن  – المعهد الملكي للشئون الدولية  .2

 الجمعية البريطانية للعلوم السياسية  .3

 المعهد الملكي البريطاني للشؤون االمنية والدفاعية  .4

 الواليات المتحـدة األمريكية   –مؤســسة رانـد  .5

 الواليات المتحدة األمريكية   –معهد دراسات الشرق األوسط  .6

 لوزان   –سويسرا  –(  IMDالمعهد الدولي لإلدارة ) .7

 سويسرا   –زيورخ  –شبكة عالقات األمن الدولي  .8
 

 منها:  العالم حاضر في جامعات ومعاهد ومراكز بحثية عالمية في مختلف مناطق   •

  .ايطاليا - كلية الدفاع بحلف الناتو -1

 .كلية كينيدي بجامعة هارفارد -2

 . مسقط، سلطنة عمان  – جامعة السلطان قابوس  -3

 . جمهورية مصر العربية  -مكتبة االسكندرية -4

 . معهد األمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية -5

 . مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني -6

 . البحرية الملكية السعوديةالقوات   -7

 . هيئة استخبارات وأمن القوات المسلحة -8

 . كلية القيادة واألركان للقوات المسلحة -9

 . مركز الدراسات االستراتيجية للقوات المسلحة -10

 . امعة الملك عبد العزيزج -11

 بألمانيا الشريفين الحرمين خادم سفارة -12
 

 
 

 املؤمترات واملنتديات 
اللجـنة   • العلمـية لمنتدى منطقة مكة المكرمة االقتصادي الذي نظمته إمارة منطقة مكة  رئيس 

المكرمة، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة ومركز الخليج لألبحاث كشريك معرفي خالل  

 م.2018إبريل   16-15هـ الموافق 1439رجب  30-29الفترة 

مك  • منطقة  إعمار  لمــؤتمر  العلمـية  اللجـنة  مكة  رئيس  منطقة  إمارة  نظمته  الذي  المكرمة  ة 

لألبحاث   الخليج  ومركز  المكرمة  مكة  منطقة  تطوير  وهيئة  المالية  وزارة  مع  بالتعاون  المكرمة، 

 م.29/12/2017-27ومؤسسة رامتان لتنظيم المعارض والمنتديات خالل الفترة 



م • نظمه  والذي  واإلستثمارات  لألعمال  األلماني  ـ  الخليجي  المنتدى  لألبحاث  ترأس  الخليج  ركز 

بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعية العربية ــ االلمانية )غرفة( واتحاد غرف دول مجلس التعاون  

 ألمانيا.   –م، في برلين 2014مارس  13-11الخليجي خالل الفترة من 

من   • الفترة  خالل  لألبحاث  الخليج  مركز  نظمه  والذي  السويسري  ـ  الخليجي  المنتدى    4-3ترأس 

 م، بمدينة جنيف.2013مبر سبت

  16إلى    13ترأس النسخة العاشرة لمنتدى جدة اإلقتصادي التي نظمها مركز الخليج لألبحاث من   •

 م. 2010فبراير 

م، في  2009م، )النسخة األولى( والذي عقد بتاريخ  2009ترأس منتدى االستثمار الخليجي اإلفريقي   •

تاون   ا-مدينة كيب  لمناقشة مستقبل  أفريقيا  االفريقية  جنوب  والدول  الخليج  لعالقات بين دول 

 جنوب الصحراء الكبرى.  

اإلفريقي   • الخليجي  االستثمار  مؤتمر  من  الثانية  النسخة  الحرمين 2010ترأس  خادم  برعاية  م، 

الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز ـ رحمه اهلل ـ ونظمه مركز الخليج لألبحاث ومجلس الغرف  

من أصحاب الفخامة    4م، بالرياض بمشاركة  2010ديسمبر    5إلى    4من  السعودية خالل الفترة  

وأكثر من   اإلفريقية،  الدول  يفوق    40رؤساء  وما  رفيعًا،  تنفيذيًا  مشاركًا من    850وزيرًا ومسئواًل 

 الدول الخليجية واإلفريقية.  

• ( لألبحاث  الخليج  ملتقى  دورات  كام2019-2010ترأس  جامعة  في  تنعقد سنويًا  والتي  بريدج  م( 

السياسية،   الخليج لألبحاث في كامبريدج، وتركز على القضايا  المتحدة وينظمها مركز  بالمملكة 

 االقتصادية، األمنية، االجتماعية، واإلعالم والتعليم، المتعلقة بمنطقة الخليج. 

يخ  نظم وترأس برنامج " اتحاد دول الخليج العربي: آفاق المستقبل "، والذي بدأ بتنظيم مؤتمر بتار •

م، بالقاهرة بمشاركة نخبة من: المسئولين، والمفكرين، والخبراء، والباحثين من  2014فبراير  27

 دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية واألمانة العامة لجامعة الدول العربية 

 

مجلس  شارك في المئات من المنتديات والمؤتمرات اإلقليمية والدولية داخل المملكة وفي دول   •

 التعاون الخليجي والعالم، التي تناولت قضايا خليجية. 

 
 

 الصحفية  قاالت امل  /اللقاءات التلفزيونية

شارك في العديد من اللقاءآت والحوارات مع معظم القنوات الفضائية العربية، ووكاالت األنباء العالمية  

للتعليق على أهم القضايا السياسية واألمنية والدفاعية المتعلقة بالمملكة العربية السعودية ومنطقة  



ت  صحف، المجالت، والدوريا نشر العديد من المقاالت الصحفية في ال. و الخليج وأهم القضايا الدولية

 . العلمية، داخل المملكة وخارجها

 
 املؤلفات

 التحديات الراهنة وسبل المواجهة   اإلصالح في المملكة العربية السعودية: •

 "نحو استراتيجية سياسية واقتصادية خليجية موحدة تجاه عراق ما بعد الحرب"  •

 "قوات السالم العربية" •

السياسية في المملكة العربية السعودية" في كتاب "مستقبل المملكة  فصل بعنوان "المعارضة   •

العربية السعودية: اتجاهات وتحديات ما بعد الحادي عشر من سبتمبر وحرب العراق" تحرير َكيرد  

 نونمان وبول آرتز 

• Chapter entitled: Political Opposition in the Kingdom of Saudi Arabia (Part 

of the book titled “The Future of The Kingdom of Saudi Arabia Trends and 

Challenges / Post-September 11 and the War in Iraq” edited by Gerd 

Nonneman and Paul Arts) 

الطاقة تحدد المالمح الجديدة ألمن الخليج": فصل في دورية )الجغرافيا السياسية للشرق األوسط(   •

(Middle Eastern Geopolitics 2006 .) 

"معايير اإلصالح السياسي من منظور خليجي داخلي": فصل في كتاب بعنوان )اإلصالح الدستوري   •

 والمشاركة السياسية في الخليج(. 

 فصل في كتاب "أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتأثيرها االقتصادي على دول مجلس التعاون". •

 

 م. 2004السعودية، مركز الخليج لألبحاث،مايو   مكافحة العنف واإلرهاب في المملكة العربية •

 

أهم التطورات السياسية واألمنية    يتناول (: كتاب    Gulf Yearbookرئيس تحرير كتاب )الخليج في عام( )

 واالقتصادية واالجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي. 

 

في   متخصصة  مجلة  الخليج(  حول  )آراء  مجلة  تحرير  الخليج    الخليجية،  الشؤونرئيس  مركز  عن  تصدر 

 لألبحاث. 

 


