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 (2ملحق رقم )
 بعنوان: املتخصصة عملالورشة قائمة املشاركني يف 

 دور اإلعالم التنموي يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة
 م30/4/2019املوافق   الثالثاءالقاهرة: -األمانة العامة

 الصفة االسم الدولة ت

1 
 األردنية اململكة

 اهلامشية
 األردنية اململكةسفارة  –إعالمي مستشار القرالة اسليم ذيب. د

 اهلامشية

2 
دولة اإلمارات 
 العربية املتحدة

 أمحد يوسف يعقوب/ اإلعالمي
 احلمادي الروسي

 ظيب أبو-أم أف إمارات إذاعة رئيس

3 
 اإلمارات دولة

 املتحدة العربية
 اإلذاعية ظيب أبو لشبكة التنفيذي املدير الزعابي أمحد اهلل عبد/ األستاذ

4 
العربية اململكة 
 السعودية

  السعودية األنباء  وكالة مكتب مدير الدوسري إبراهيم محد اإلعالمي/

5 
 العربية املنظمة مساعد وأمني إدارة جملس عضو أمحد إبراهيم السيدالسيد/  مجهورية السودان

 السودان-الدولية
  القاهرة يف العراقية قناة مكتب مدير شندي هاشم علي اإلعالمي/ مجهورية العراق 6
  العراقي لإلعالم شبكة مراسلة احلميد عبد حممد رشا اإلعالمية/ مجهورية العراق 7

8 
 اإلعالمي التخطيط قطاع -التوجيه مراقب   الزيد مبارك سعداإلعالمي/  دولة الكويت

 الكويت -املعرفية للتنمية

9 
 التخطيط قطاع والبيانات البحوث مراقب الشمري جنم حممد عقاب اإلعالمي/ دولة الكويت

 الكويت -اإلعالمي
 وكالة األنباء الكويتية منى شوشرتاإلعالمية/ دولة الكويت 10
 مدرس اإلعالم باجلامعة اللبنانية الدكتورة/ فرح خالد بعلبكي دولة لبنان 11
 طرابلسجامعة  -استاذ بكلية الفنون واالعالم الزروق اهلل عبد فاطمة/ اإلعالمية دولة ليبيا 12
 اليمنية اجلمهورية مندوبية ثاني سكرتري مهدي حممد أمحد شايفة اجلمهورية اليمنية 13
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 الصفة االسم ت
 األسبق الداخلية وزير ساعدم حممد مصطفى مروان/ اللواء 1

2 
 الدولية الشؤون بكلية واإلعالم الصحافة أستاذ األمني حسني/  الدكتور األستاذ

 بالقاهرة األمريكية اجلامعة -العامة والسياسات

3 
 للعلوم العربية األكادميية -واإلعالم اللغة كلية عميدة يوسف حنان/ الدكتوره ذةااألست

 البحري والنقل والتكنولوجيا
 سويف بين جبامعة اإلعالم بكلية مدرس العز أبو عباس الدكتوره/ إجني 4
  األسبق القاهرة جامعة اإلعالم كلية عميد مكاويعبد املنعم  عماد حسن/ الدكتور 5
 اقتصادي خبري اإلدريسي علي/ الدكتور 6
 املصري العربي الربملان عضو  اجلميل  ماهر منال/ االستاذة 7
 أسوان جامعة -طب كلية عميد نائب صعيديال هالة/  الدكتورة 8
 املصرية األهرام صحيفة مطر حممد/ الصحفي 9
 مدرس اإلعالم باجلامعة اللبنانية بعلبكيالدكتورة/ فرح خالد  10
 رئيس اإلذاعة املصرية نوارنبيل األستاذ/ حممد  11
 اجلمهورية حترير رئيس نائب هاني السيد/ الصحفي 12
 اجلديد وبقناة اليوسف روز بصحيفة كاتبة عشماوي منى/ الصحفية 13
 املصرية الصباح جريدة حترير رئيس عاطف سايلالصحفية/  14
 العراق الصحفي/ أمحد داود سلمان 15
 الربيطانية اهليئة يف صحفي  حالوةأمحد  املنعم عبد/ الصحفي 16
 مصر -طالب باملعهد العايل لإلعالم   عبد احلميد حسوب اسالم/ الصحفي 17

18 
 العامة باهليئة بالقاهرة لإلعالم النيل مركز مدير ناقد / أمحداإلعالمي

 لالستعالمات
 مصر إبراهيم رجب مجال حممد/ الصحفي 19
 مصر -مصور حناأجمد  اندرو/ الصحفي املصور 20
 لإلعالم اإلسكندرية ملنتدى التنفيذي املدير علي عمر عصمت أمحداإلعالمي/  21
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 وزارة الثقافة املصرية سعد أمحد احلميد عبد ناهداإلعالمية/  22
  / أمحد املسلمانيالكاتب واملفكر  23
  الوكيل امساعيل منى/ اإلعالمية 24
   لإلعالم الوطنية اهليئة رئيس نائب  العزيز عبد ياسر/ اإلعالمي 25

26 
أمني عام شبعة اإلذاعيني العرب ورئيس الشبكة الثقافية  اإلعالمي/ شريف عبد الوهاب

           باإلذاعة املصرية

27 
     املصرية اإلذاعة رئيسووكيل وزارة اإلعالم املصرية   مسعود حممود حممد أمل/ اإلعالمية

     
 األخبارية النيل صوت ملؤسسة التنفيذية املديرة                                      مصطفى ابتسام/  اإلعالمية 28
  السيد/ حممد سعد الدين 29

30 
 لدو التعاون جمللس اخلليج وتلفزيون إذاعة جهاز عام مدير القحطاني مبارك بن جمري/ اإلعالمي

 العربي اخلليج
 اإلذاعية ظيب أبو لشبكة التنفيذي املدير الزعابي أمحد اهلل عبد/ األستاذ 31

 – والتطوير للتدريب البحوث مركز إدارة جملس رئيس  الشمايل خضري فراسالسيد/  32
 العراق

 مصر -صحفي -املصرية اإلذاعة حترير رئيس البهي أشرف الصحفي/  33

34 
 عبد الرؤوف عبد علي األستاذ الدكتور/

  العاطي
 البحري للنقل العربية باألكادميية االقتصاداستاذ 

 العرب صوت إذاعة عام مدير سعيد حممد نيفني اإلعالمية/ 35
 احلوار جريدة إدارة جملس ورئيس صحفية اهلل عبد حفين هبية الصحفية الدكتورة/  36
 األمل هنر جمللة صحفي ومراسل تنفيذي مدير حسن صاحل الرمحن عبد عبري الصحفية/  37
  الصحفية/ هناء السيد أمني املشتويل 38
 مصر املذيعة/ رضا السيد إبراهيم الكرداوي 39
 اإلمارات العربية املتحدة املذيعة/ املزون سيف غامن خليفة احلمريي 40
 األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحريطلبة  هال حسام أمحد حممد اجلندي 41
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 طلبة األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري سلمى اشرف السيد يوسف 42
 طلبة األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري شاهندة هشام أبو الدهب 43
 ية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحريطلبة األكادميية العرب هانيا عمرو 44
 طلبة األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري نتايل اشرف مسري يوسف 45
 طلبة األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هنا حممد أمحد أبو القاسم 46
 والتكنولوجيا والنقل البحريطلبة األكادميية العربية للعلوم  نورهان حامت 47
 طلبة األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرح ايهاب 48
 طلبة األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فاطمة حسن حممد الكيب 49
 والتكنولوجيا والنقل البحريطلبة األكادميية العربية للعلوم  عمر مسعد عبد املنعم أبو ليله 50

 

 

 قائمة املشاركني من األمانة العامة جلامعة الدول العربية
 

 الصفة االسم ت
 رئيس قطاع اإلعالم واالتصال -األمني العام املساعد السفري/  بدر الدين عاليل 1
 مدير إدارة التنمية املستدامة والتعاون الدويل -وزير مفوض ندى العجيزي 2
 ر إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجيةيمد -وزير مفوض عالء التميميد.  3
 مدير إدارة التفتيش -وزر مفوض د. حممد حممد نسور 4
 مدير إدارة اإلعالم –وزير مفوض  نسيمة شريط 5
 إدارة اإلعالم – أولسكرتري  بشري اهلرجاني 6
 إدارة البحث العلمي والدراسات االسرتاتيجية –سكرتري أول  جناة املرابي 7
 متعاقدة بإدارة األمانة الفنية جمللس وزراء اإلعالم العرب نوران يوسف 8
 مكلفة بوحدة الدراسات واملسوحات امليدانية االجتماعية  فتيحة أوقريتي 9

  


