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 احلوارية بعنوان:سلةة اجليف  املشاركنيقائمة 
اإلدارة االسرتاتيجية لإلعالم التنموي: تشكيل الوعي بأهداف التنمية 

 املةتدامة ومواجهة التحديات
 الصفة االسم ت
 اعالمي كوييت غالب حممد العصيمي 1
 نائب األمني العام ملنتدى الفكر العربي الدكتور/ كايد مصطفى هاشم 2

3 
 العام االحتاد ورئيس والسالم للتسامح العاملي اجمللس رئيس اجلروان حممد بن أمحد / السفري

 العرب للخرباء
 األسبق الداخلية وزير مساعد مصطفى مروان/ اللواء 4
 العليا العسكرية ناصر اكادميية ومستشار النواب جملس عضو خبيت أمحد/ اللواء 5
 مشس عني جامعة اإلعالم بكلية اإلعالم قسم رئيس  شاهني هبة/ الدكتورة األستاذة 6
 األسبق مشس عني جامعة رئيس نائب  شقرا مجال/ الدكتور االستاذ 7

8 
وكيل الوزارة املساعد لقطاع التخطيط اإلعالمي والتنمية  األستاذ/ حممد بن ناجي

 دولة الكويت -وزارة اإلعالم -املعرفية

9 
رة التخطيط اإلعالمي بقطاع التخطيط اإلعالمي مدير إدا األستاذ/ عبد العزيز الرشيدي

 دولة الكويت -وزارة اإلعالم -والتنمية املعرفية
 العربية والدراسات البحوث معهد مدير  احلفيان فيصل/ الدكتور االستاذ 10
 مدرس القانون اجلنائي بكلية احلقوق جامعة اإلسكندرية الدكتورة/ آيات حسني احلداد 11
 األسبق القاهرة جامعة اإلعالم كلية عميدة اجمليد عبد ليلى/ لدكتورةا االستاذة 12
       القاهرة جامعة اإلعالم بكلية والتلفزيون اإلذاعة أستاذ مكاوي عماد حسن/ الدكتور 13
                               للصحافة الوطنية اهليئة وعضو اإلعالم أستاذ الدين علم حممود/ الدكتور االستاذ 14

15 
 للعلوم العربية األكادميية -واإلعالم اللغة كلية عميدة  يوسف حنان/ الدكتوره األستاذة

 البحري والنقل والتكنولوجيا
      عضو الربمان املصري النائبة/ منال ماهر اجلميل 16
 العرب للخرباء العام االحتاد السفري/ فهمي أمحد فايد 17

18 
احلميد  الدكتور/ إيهاب عديل عبد

 زهران
 العرب للخرباء العام االحتاد -استشاري اجلودة الطبية
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19 
الدكتورة/ دوعاء ممدوح حممد حممد 

 سليمان
 للخرباء العام االحتاد -أستاذ مساعد االقتصاد الزراعي

 العرب
 العرب للخرباء العام االحتاد مصبح سعيد علي بالعجيد الكتيب 20
 العرب للخرباء العام االحتاد السيد/ أمحد بالل الشامسي 21
 العرب للخرباء العام االحتاد السيد/ بطرس ونيس سعد 22

23 
الدكتور/ حييى عبد الرمحن حييى 

 احلفين
االحتاد العام للخرباء  -أستذ مساعد االقتصاد الزراعي

 العرب
 ةمدير املركز املصري للفكر والدراسات االسرتاتيجي اللواء الدكتور/ خالد عكاشة 24
 ممثل إدارة املركز املصري للفكر والدراسات االسرتاتيجية الدكتور/ حممد مصطفى كمال 25
 االسرتاتيجية والدراسات للفكر املصري باحث يف املركز الدكتور/ عمر احلسيين 26
 االسرتاتيجية والدراسات للفكر املصري باحثة يف املركز الدكتورة/ رغدة البهي 27
 االسرتاتيجية والدراسات للفكر املصري باحثة يف املركز ة طارقاألستاذة/ أمري 28
 االسرتاتيجية والدراسات للفكر املصري باحث يف املركز األستاذ/ نور وجيه سيد حممد 29
 هيئة اإلعالم العراقية األستاذ/ سامل ضياء نوري مشكور 30
 هيئة اإلعالم العراقية األستاذ/ عبد الزهرة حممد وحيد 31
 هئية اإلعالم واالتصاالت العراقية -مدير املرصد اإلعالمي األستاذ/ جناح حسن عباس 32

33 
وكيل الوزارة املساعد لقطاع التخطيط اإلعالمي والتنمية  األستاذ/ حممد بن ناجي

 دولة الكويت -وزارة اإلعالم -املعرفية

34 
بقطاع التخطيط اإلعالمي  -مدير إدارة التخطيط اإلعالمي األستاذ/ عبد العزيز الرشيدي

 دولة الكويت -وزارة اإلعالم -والتنمية املعرفية
 املصرية األهرام جريدة حترير رئيس مساعد  سيد أشرف/  الصحفي 35
 املصرية األهرام صحيفة مطر حممد/ الصحفي 36

37 
باحثة يف مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار  األستاذة/ علياء وجدي

 جامعة القاهرة -الثقافات

38 
زكريا هدى/ األستاذة الدكتورة

  
 املصري اإلعالم لتنظيم األعلى اجمللس ممثلة

 مستشار مكلف مبهمة وزراء الثقافة املوريتانية األستاذ/ حممد حممود حممد 39
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 الكويت -األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية األستاذة/ مالك محد املطريي 40
 خبري إدارة التنمية واملستدامة والتعاون الدويل تاذ/ خالد حممد علي السيداألس 41
 مؤسس ومدير األحباث األستاذة/ رهام عاطف مرسي 42
 وتنمية اقتصاد -اول حملل  عبداحلميد شعبان األستاذة/ نشوى 43

44 
 عبدالرءوف صالح األستاذة/ داليا

 القاضي
 دولية عالقات-اول حملل

 صوت العرب -إعالمية نيفني حممد سعد األستاذة/ 45
 نائب رئيس حترير جريدة اجلمهورية األستاذ/ السيد هاني 46
 جريدة اجلمهورية املصرية -نائب رئيس حترير الدبلوماسي الكاتب الصحفي/ إبراهيم عوف 47
 إعالمية مصرية األستاذة/ ابتسام مصطفى 48
 جامعة القاهرة -لعلوم السياسيةكلية االقتصاد وا الدكتورة/ ريهام باهي 49
 إكادميية الشروق -املعهد الدويل العايل لإلعالم الدكتوره/ فاطمة شعبان أبو احلسن 50
 صحفية مصرية األستاذة/ رضا السيد 51
 باحث وإعالمي اإلعالمي/ عبد املنعم حالوة 52
 جملة هنر األمل -إعالمية األستاذة/ عبري عبد الرمحن صاحل 53
 ورئيس جملس إدارة ورئيس حترير جريدة احلوار إلعالمية/ هبية حفين عبد اهللا 54
 اعالم مكتب وزير الرتبية والتعليم اإلعالمية/ منى الوكيل 55
 مراسل التلفزيون املصري األستاذ/ منذر أمحد حممد  56
 لبنان -عضو شعبة اإلذاعيني العرب املذيعة/ جومانه مصطفى احلاج حسن 57
 مصر -عضو شعبة اإلذاعيني العرب ذي// وائل حممد عيسىامل 58
 نائب رئيس اإلذاعة املصرية ورئيس جملس إدارة مبادرة األمل اإلعالمية/ أمل حممود حممد مسعود 59
 تونس -عضو شعبة اإلذاعيني العرب املذيعة/ سلوى بنت احلسني 60
 صحفي عراقي األستاذ/ أمحد داود سلمان 61

62 
جملس  -مدير عام مركز التدريب والبحوث والدراسات سامي كريشانالدكتور/ 

 الوحدة االقتصادية العربية
 جملة هنر األمل -صحفية  اإلعالمية/ أمل صليب 63
املدير التنفيذي ملركز البحوث والدراسات السياسية وحوار  األستاذة/ علياء وجدي 64
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 ة القاهرةجامع -كلية االقتصاد والعلوم السياسية -الثقافات
 مصر حسني فرحان أمحد 65

 مصر إبراهيم وليد سيد 66

 مصر هدى طارق سعيد 67
 إعالمي السيد/ حممد سعد الدين 68
 مصر مروان عصام غريب قصرواي 69
 مصر أمرية صالح الدين إبراهيم 70
 مصر الشواربي عماد عمر 71
 مصر شيماء إبراهيم عزيز 72
 مصر هيمأمرية عبد الفتاح إبرا 73
 نائب ريئس حترير جريدة اجلمهورية املصرية الصحفي/ مصطفى البلك 74
 الشروق بصحيفة االقتصادية الشؤون رئيس امساعيل أمحد/ الصحفي 75
 اليوم املصري بصحيفة باحث وكاتب جودة سليمان/ الصحفي 76
  أمحد احلميد عبد اإلعالمية/ ناهد 77
 العرب البيانات صحفيي شبكة رئيس العراقي الصحفي/ عمرو 78
 وكاتبة صحفية مصطفى الصحفية/ هويدا 79
 العراقية الصباح جريدة حترير رئيس  عبود عباس/ الصحفي 80
 الصباح املصرية جريدة حترير رئيس عاطف الصحفية/ سايل 81
  الصحفي/ أمحد داود سلمان 82
   لإلعالم وطنيةال اهليئة رئيس نائب  العزيز عبد ياسر/ اإلعالمي 83
   لإلعالم الوطنية اهليئة وكيل الشاعر مجال/ اإلعالمي 84
  الديب الصحفية/ ريهام 85
  املعبود عبد الصحفية/ فاتن 86
  اجليوشي الصحفية/ امساء 87
  شعبان الصحفي/ حممد 88
   ستيت أبو والء/ الصحفية 89
  محودة خدجية/ الصحفية 90
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  ظلومم لينا/  الصحفية 91
  حسوب اسالم/ الصحفي 92
  مجال حممد/ الصحفي 93
  مسري اإلعالمي/ حممد 94
  البهي أشرف/ اإلعالمي 95
  طالب ابو اميان/ اإلعالمية 96
  الوكيل امساعيل منى/ اإلعالمية 97
 العرب االعالمني احتاد رئيس حبشي أمساء/ اإلعالمية 98
         املصرية اإلذاعة زارة اإلعالم املصرية ورئيسوكيل و  مسعود أمل/ اإلعالمية 99
 املغربية األنباء وكالة مدير قرقاب كريم/  اإلعالمي 100
 القاهرة مكتب العربية قناة مدير العزم أبو رندة/ اإلعالمية 101
 لألخبار النيل قناة رئيس رشدي أمل/ اإلعالمية 102
 لألخبار نيلال بقناة مذيعة صربي أمل/ اإلعالمية 103
 القاهرة مكتب العربية قناة أول مذي/ الورواري حممود/  اإلعالمي 104

105 
أمني عام شبعة اإلذاعيني العرب ورئيس الشبكة الثقافية  اإلعالمي/ شريف عبد الوهاب

 باإلذاعة املصرية          
 يل الدولية     وكيل وزارة اإلعالم املصرية ورئيس قناة الن اإلعالمية/ تغريد حسني 106
 املصرية    اإلذاعة رئيس نوار حممد/ اإلعالمي 107
 املصرية رئيس وكالة أنباء الشرق األوسط علي حسن اإلعالمي/ 108
 مدير قناة سكاي نيوز القاهرة / مسري عمراإلعالمي 109
 املصري بالتلفزيون األخبار قطاع رئيس الشناوي عمرو/  اإلعالمي 110
 لألخبار النيل قناة رئيس سامل أمرية/ ةاإلعالمي 111
 سابقا والتلفزيون اإلذاعة احتاد رئيس الشريف سامي/ اإلعالمي الدكتور 112
 ليبيا من إعالمية الزروق اهلل عبد فاطمة/ اإلعالمية 113
 األخبارية النيل صوت ملؤسسة التنفيذية املديرة                                      مصطفى ابتسام/  اإلعالمية 114
 مذي/ اإلعالمي/ وائل عيسى 115
  اإلعالمي/ د. هاني مشعل 116
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  اإلعالمية/ هبة عادل 117
 مدير الربامج بالتلفزيون املصري  اإلعالمي/ عماد عبد املنعم أمحد  118
  اإلعالمي/ أشرف السيد سعيد 119
  اإلعالمية/ مها الشريف 120
  الاإلعالمي/ خالد مج 121
  السيد/ حممد سعد الدين 122
 وكالة أنباء الشرق األوسط اإلعالمي/ أمحد طارق 123
 نائب رئيس حترير جريدة الدستور الصحفي/ حممود عابدين 124

125 
رئيس اجمللس الدويل للعالقات العامة وحقوق اإلنسان  اللواء/ رأفت نصر اخلويل

 والتنمية

126 
نائب رئيس اجمللس الدويل للعالقات العامة وحقوق اإلنسان  نصرالدكتورة/ سهام عبد اخلالق 

 والتنمية
 مدير عام التلفزيون املصري الدكتورة/ منال حمروس حممود 127
 حقوقي األستاذ/ حممد خالد القاضي 128

 املنسق العام لشباب اإلعالم التنموي  حممد عالء التميمي 129

 شباب اإلعالم التنموي حسني فرحان أمحد 130

 شباب اإلعالم التنموي إبراهيم وليد سيد 131

 التنمويشباب اإلعالم  هدى طارق سعيد 132

 شباب اإلعالم التنموي عمر الشواربي 133

 شباب اإلعالم التنموي شيماء إبراهيم عزيز 134

 شباب اإلعالم التنموي أمرية عبد الفتاح إبراهيم 135

 شباب اإلعالم التنموي مينا أمين رمزي 136

 شباب اإلعالم التنموي اجني حممد زين العابدين 137

 التنمويشباب اإلعالم  هايدي اشرف عبد العليم حممد 138

 شباب اإلعالم التنموي نور هاني شكري 139
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 شباب اإلعالم التنموي سارة عباس أمحد 140

 شباب اإلعالم التنموي خالد عبد الرؤوف النابلسي 141

 شباب اإلعالم التنموي حممد سعد الدين 142

 شباب اإلعالم التنموي منار عبد العاطي كيالني أدم 143

 شباب اإلعالم التنموي إميان سعيد السيد 144

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


