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 الثالثونو الثالث اللقاء السنوي
 

 فً السٌاسات العامة والحاجة لإلصالح

 مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌةأقطار 
 2112مارس  2-1الدوحه 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :مالحظات هامة للمشاركٌن
 .فً كل جلسة المناقشتهلتعقٌب ودقٌقة ل 55دقٌقة لتقدٌم كل ورقة و 21سوف ٌتم تخصٌص   ( 1
متدخل ثالث دقائق لمداخلته وٌمكنه أن ٌقدم مداخلته مكتوبةة ماةافا الٌ ةا مةا لةم ٌتٌسةر ٌعطى كل  ( 2 

دقةةائق ا ا سةةم   5وفةةً الجلسةةة الختامٌةةة ٌعطةةى كةةل متةةدخل . الحةةدٌث حولةةه  بسةةبب اةةٌق الوقةةت
 . الوقت

 .الى رئٌس الجلسة االرجاء ارسال اسم الراغب فً الحدٌث مكتوب ( 3
 .وتسلٌم ا الى منسق اللقاء حتى تأتً مداخلة كل متحدث سلٌمة ووااحة الرجاء كتابة المداخالت ( 4 

************************ 
 البـرنامــج 

 2112مارس  1 الخمٌس
 

 كلمة المنسق العام   8:45 – 8:31:              فتتاحاال
 الدراسً  المشروع كلمة منسق  0:11 – 8:45                      

    

 11:15-0:11 :      ىاألول الجلسة
  رئٌس الجلسة: 

  ادارة رأس المال البشري فً دول مجلس التعاون  

 ىالدكتور خالد عثمان الٌحٌ: معد الدراسة 

 الدكتور عبد العزٌز الدخٌل: معقب  

    المناقشة 
 

  11:31 – 11:15:     الجلسة الثانٌة
 رئٌس الجلسة: 

  يف دول جملس التعاون يسياسات التوسع العقاري من منظور اخللل السكان 

 الدكتور عمر هشام الش ابً: معد الدراسة  

  المناقشة 
 

 12:11 – 11:31 :   شاياستراحة 
 

  21:25 – :::21:   الجلسة الثالثة 
  رئٌس الجلسة: 

 سلطنة عمان : صالحالحاجة لإل  
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 الدكتور  محمد بن طاهر آل ابراهٌم :معدا الدراسة  

 المناقشة 
  

  31::1 – 13:15 :  والراحة داءللغاستراحة 

 
 01 - 03.71 صالة المغرب والشاي والقهوة 

 

 10:15 – 18:11:   الجلسة الرابعة
 رئٌس الجلسة 

 الحاجة لإلصالح فً الكوٌت  

 أالستا  أحمد الدٌٌن: معد الدراسة  

  المناقشة 
 

 21:31 – 18:15:   الجلسة الخامسة
 رئٌس الجلسة: 

 عربٌةالحاجة لإلصالح فً المملكة ال  

 الدكتور عبد المحسن هالل: معد الدراسة  

  المناقشة 

   

************************ 

 2/3/2112الجمعـــة 
 11:15 – 0:11 : السادسةالجلسة 

 لجلسةرئٌس ا  : 

 األزمــة والمخــرج: حـــــداث البحــرينأ 
 ًاالستا  حسن علً را 

 المناقشة 

 11:45 – 15:15 :الختامٌة الجلسة 
  

  الجلسةرئٌس  : 

 حو أجندة إصالح عامة مشتركة في دول مجلس التعاونن
 مداخالت رئٌسٌة 

 مناقشة عامة ختامٌة 

 

 الكرام السٌد ٌوسف جاسم الدروٌش للمشاركٌن غداء فً راس لفان  مندعوة
 احدة ظ را وٌعود للفندق حوال السادسة مساءتحرك الباص الساعة الوٌ 
 


