
 

 

 

 الشعب يريد أإلصالح

 أيضا...في قطر 

 

  الطبعة الثانية

 الدورة الثانية من لقاءات االثنينأوراق متضمنة 

 1122 أبريل 11إلى  1121مارس  21

 منسق ومحرر : الدكتورعلي خليفه الكواري

 المشاركون

 حسن عبد الرحيم السيد                                     أحمد عبد الملك 

                           المهندي سعد راشد                                 علي االنصاري حسن

 عيسى شاهين الغانم                              عبد هللا جمعه الكبيسي

                                                      فرج دهام                                            فيصل المرزوقي

                                                         محمد هالل الخليفي                                محمد سعود الدليمي

 د الزمانميوسف أح                          مرزوق بشير بن مرزوق

 

 محمد هالل الخليفي أألستاذ: مقدمة بقلم 

 1122-5-8الدوحه  

 



 الفهرس
 

 الدورة الثانية من لقاءات االثنين

 1122مارس  22إلى  1121مارس  21

 ............................المشاركون في لقاءات أالثنين 

 الخليفيمحمد هالل  أألستاذ بقلم......................................مقدمة الطبعة الثانية

 علي خليفه الكواريالدكتوربقلم ..................................... أألولىمقدمة الطبعة 

 جنان أمين الصحفية مع............مقابلة حول كتاب الشعب يريد أإلصالح في قطر

 (22)لقاء أالثنين *

األسس الدستورية الختيار اعضاء مجلس الشورى القطري و مدى توافقها مع االنتخابات  

 الدكتور حسن السيد............... ....الديمقراطية

 (21)لقاء أالثنين *

 المحامي يوسف الزمان..............لعامة في القانون القطري نزع الملكية للمنفعة ا

 (21)لقاء أالثنين 

 محمد  سعود الدليمي المهندس......................... نظرة على قطاع النفط الخام في  قطــر*

 عيس شاهين الغانم أالستاذ..................................................................تعقيب *

 (21)لقاء أالثنين 

 محمد هالل الخليفي  ..............حالة قطر: بين الصورة والواقع : الشفافية ومكافحة الفساد*
 

 (11)لقاء أالثنين 

 أألستاذ فيصل المرزوقي................................!!تعليمنا في قطر بين التنظير والواقع 

 (12)لقاء أالثنين 

 فرج دهـــــــــامالفنان ......مفاهيم ثقافية  حول تغير المكان: الدوحة  مدينة الهدم و البناء في 

 

http://dr-alkuwari.net/sites/akak/files/dr-alsayed-qa-eleiction-monday13.pdf
http://dr-alkuwari.net/sites/akak/files/dr-alsayed-qa-eleiction-monday13.pdf


 (11)لقاء أالثنين 

 حسن علي أالنصاري............................................

 (12)لقاء أالثنين 

 شاهين الغانم عيسى...............هل من سبيل إلى هبوط آمن ؟ : دولة قطر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدورة أالولى من لقاءات االثنين

 1121فبراير  5إلى  1122مارس  21من 



 الدكتور علي خليفه الكواري..(تنقل إلى صدر الطبعة الثانية).قطريون من أجل االصالح: مقدمة

 في صدر الطبعة الثانية تلقى ويستعاض عنها باألسماء الواردة)............أسماء المشاركون 

االولى إلى ارقام  ستبدل التصنيف من الفصول في الطبعةي)    (2)لقاء أالثنين 

 (كما هو وارد في الدورة الثانية لقاءات االثنين

 الدكتور حسن عبد  الرحيم السيد....................الدور التشريعي لشعوب دول مجلس التعاون 

 (1)لقاء أالثنين 

 عيسى شاهين الغانم أآلستاذ.............مراجعة نقدية:  قطر التنمية الوطنية لدولة إستراتجية

 (2)لقاء أالثنين 

 الدكتور عبد هللا جمعه الكبيسي....................في قطر توجهات التعليم العام والتعليم العالي

 (2)لقاء أالثنين 

 سعد راشد المطوي المهنديأآلستاذ ...............نظرة استطالعية: المدينة التعليمية في قطر

 (1)لقاء أالثنين 

 د الزمانمالمحامي يوسف أح......................................السلطة القضائية في دولة قطر

 (5)لقاء أالثنين 

 الملك عبدأحمد الدكتور  .............................تالمسيرة والتحديا...اإلعــالم القـطـــري 

 (1)لقاء أالثنين 

 أألستاذ محمد هالل الخليفي............................ !من يوقف كرة الثلج ؟.. الخلل السكاني 

 (1)لقاء أالثنين 

 الدكتور علي خليفه الكواري................................................الحاجة لإلصالح في قطر

 (9)لقاء أالثنين 

 محمد سعود الدليميالمهندس ...............................في قطر الغاز الطبيعينظرة على  

 

 

 الفصل العاشر

الدكتور خالد راشد ........(تلقى هذه الورقة بالكامل في الطبعة الثانية.....) حالة البيئة في قطر

 الهاجري 



 

 (21)لقاء أالثنين 

الدكتور مرزوق بشير بن ................................................الحالة الثقافية في قطر 

 مرزوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


