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 صحفي تصريح

 مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية: أكسفورد 

والعشرون لمشروع دراسات الديمقراطية روع انعقاد اللقاء السنوي الواحد يؤكد المش 

بكلية سانت كاثرين بجامعة  3131أغسطس  13 والجماعة العربية للديمقراطية يوم السبت

 ".التحركات من أجل الديمقراطية في الدول العربيةمحصلة "وموضوع اللقاء هو . أكسفورد

حالة )ر ه الصغي  عميره علي  يقدم البحوث الرئيسية في هذا اللقاء كٌل من الزمالء الكرام الدكتور 

الدكتور ، (اليمنحالة )الفقيه  ، الدكتور عبدهللا(حالة مصر)الدكتور عماد شاهين  ،(تونس

سر تقديمها في اللقاء يناك عدد مهم من األوراق لن يتكما أن ه(. ليبياحالة ) يانيوسف الصو

 . ، ولكنها كالعادة سوف تنشر في الكتاب المنتظر صدوره عن اللقاءبسبب ضيق الوقت

 3993مشروع أكاديمي تطوعي بدأ نشاطه عام هو  مشروع دراسات الديمقراطية أنويذكر 

وينسق أعماله كل  بغرض تنمية رؤية مستقبلية لتعزيز المساعي الديمقراطية في البالد العربية

فهي  لديمقراطيةالجماعة العربية لأما . من الدكتور علي خليفه الكواري والدكتور رغيد الصلح

من أركان المرحلة الثانية من منظومة تعزيز المساعي الديمقراطية في الدول العربية، ركن 

ومن ناحية تواصل ، وسيع دائرة التواصل من الناحيتين الجغرافية والفكريةتستهدف تو

    www.arabsfordemocracy.org يمكن االطالع على دعوة اللقاء على موقع  .األجيال

 

 conf@arabsfordemocracy.org: للتواصل واالستفسار

 

 مرفق أدناه  دعوة االصدقاء
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     الكرام األعزاء

لكم انعقاد اللقاء السنوي الواحد  أن يوكدا الجماعة العربية للديمقراطيةو مشروع دراسات الديمقراطية يسر

من الساعة التاسعة والنصف صباًحا حتى  13/8/3131والعشرون في مكانه وموعده المحدد يوم السبت 

 ,.St Catherine College, University of Oxford, Manor Rd)الساعة السابعة مساًء في 

Oxford.) وموضوع اللقاء هو: 

 "قراطية في الدول العربيةمحصلة التحركات من أجل الديم"

 :يقدم البحوث الرئيسة في هذا اللقاء كٌل من الزمالء الكرام

 (حالة مصر)  الدكتور عماد شاهين              (حالة تونس) الدكتور عميره علّيه الصغّير

 (حالة ليبيا) الدكتور يوسف الصواني                     (منحالة الي) الدكتور عبد هللا الفقيه

كما أن هناك عدد مهم من األوراق لن يتسر تقديمها في اللقاء بسبب ضيق الوقت، ولكنها سوف توزع عليكم 

 .للتعقيب عليها تمهيًدا لنشرها في الكتاب المنتظر صدوره عن اللقاء

جرت العادة يتوقع أن يحضر اللقاء أصدقاء المشروع المقيمين في بريطانيا وأصدقاء المشروع من  وكما

 .خارج بريطانيا الذين يزورون بريطانيا أو يتمكنون من الحضور على حسابهم أو حساب جهات عملهم

ي الحصول على نتطلع لمشاركتكم بالحضور أو التعقيب على األوراق حال وصولها لكم عند تأكيد رغبتكم ف

، ما يتيسر منها تقديمه وما ال يتيسر تقديمه بسبب ضيق الوقت وقلة االمكانيات، في ضوء أوراق اللقاء

 .الحرص على استقاللية المشروع وعدم لجوئه للتمويل الخارجي

 دمتم سالمين وكل عام وأنتم بخير

 اريعلي خليفه الكو/ د  -  رغيد كاظم الصلح /د  -  عبدالفتاح ماضي /د

 conf@arabsfordemocracy.org :المراسالت
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