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قطاع اإلعالم واالتصال                       

 (2مرفق رقم )                                                                                                                                إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية                     

 بشأن: تخصصةامل عملالورشة يف املشاركني جدول 
  الرتبية اإلعالمية: التحديات واآلفاق

 27/1/2021 يوم األربعاء املوافق القاهرة :العامةاالمانة 

 االيميل الدولة الصفة االسم ت

ن العام لمنتدى  الدكتور/ محمد أبو حمور 1 ي السابق واألمي 
وزير المالية األردنن

ي   الفكر العرن 

 atf@atf.org.jo األردن

ي  2 مدير إدارة التوجيه اإلعالمي بقطاع التخطيط اإلعالمي  السيد/ صالح زيد العتيب 

 والتنمية المعرفية وزارة االعالم الكويتية 

 s.zaid@media.gov.kw الكويت

 

للعلوم  عميدة كلية اإلعالم باألكاديمية العربية الدكتورة/ حنان يوسف 3

 لنقل البحريوا والتكنولوجيا 

 Hanan.youssef3@gmail.com مرص

المرصي  رئيس وحدة دراسات الرأي العام بالمركز  عسيلةالدكتور/ صبحي  4

اتيجية  للفكر والدراسات االستر

 essaila@hotmail.com مرص

المرصي للفكر والدراسات  الخبت  المشارك بالمركز  الدكتورة/ عزة هاشم 5

اتيجية  االستر

 Azza.hashem410@gmail.com مرص

ي بالمركز  دكتورة/ رغدة البهي ال 6
انن المرصي للفكر  رئيس وحدة األمن السيت 

اتيجية  والدراسات االستر

 Elbahy.raghda@feps.edu.eg مرص

بالمركز رئيس وحدة الدراسات العربية واإلقليمية  السيد/ جالل نصار 7

اتيجية المرصي  للفكر والدراسات االستر

 ignassar@yahoo.com مرص

رئيس وحدة الدراسات اإلعالمية بالمركز المرصي  عزت إبراهيم ميخائيلالدكتور/  8

اتيجية  للفكر والدراسات االستر

 ezzatibrahim@yahoo.com مرص

 

 ebtesam1967@gmail.com مرص صوت النيل ةمؤسسلالمدير التنفيذي  السيدة/ ابتسام مصطفن  9
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 aljrooh3939@yahoo.com سعوديةال  باحث عالقات دولية السيد/ أحمد بن سعود الجروح 10

ي عضو و  -إعالمي  السيد/ سالم مشكور 11
ن
مجلس أمناء هيئة االعالم سابق ف

 العراقية واالتصاالت 

 Mashkour59@gmail.com العراق

يف عبد الوهاب 12 ن العرب السيد/ شر  Sherif1500@outlook.com مرص رئيس الشعبة العامة لإلذاعيي 

 abeerslama1116@gmail.com مرص نهر األمل وموقع مجلةل -مدير تحرير تنفيذي الرحمن صالح السيدة/ عبت  عبد  13

مدير معهد البحوث والدراسات ممثال عن مدير  الدكتور/ محمد كمال مصطفن  14

بية والثقافة والعلوم  المنظمة العربية للتر

 mkamal@feps.edu.eg مرص

رئيس قسم البحوث والدراسات ممثال عن مدير معهد  الدكتور / محمد الطناحي                                                                                                     15

 البحوث والدراسات العربية

 m_tanahy@hotmail.com مرص

ركز األهرام للدراسات السياسية الخبت  بم الدكتور/ عادل عبد الصادق 16

اتيجية ورئيس برنامج دراسات المجتمع الرقمي   واالستر

 adelsadek@hotmail.com مرص

 hind.chaih@gmail.com المغرب المندوبية الدائمة للمملكة المغربية المستشارة/ هند الشيح 17

ن ومنسقها  اسط خلفالسيد/ عبد الب 18 ي محافظة جني 
ن
مدير مكتب وزارة اإلعالم ف

ي محافظة طوباس واألغوار
ن
 ف

ن   aabdkh@yahoo.com فلسطي 

ف عىل إدارة اإلعالم والتواصل المؤسسي  السيد/ سامي القمحاوي 19 المشر

بية والعلوم والثقا  فة بمنظمة العالم اإلسالمي للتر

 skamhawy@icesco.org المغرب

 

األستاذة/ شمسة بنت سالم بن  20

 عبد هللا البادية

ي 
 Sunmalak2013@gmail.com عمان إخصائية إعالم بمكتب وزير اإلعالم العمانن

ن بن رضا بن محمد  21  hrlawati@omantel.net.om عمان وزارة االعالم السيد/ حسي 

ي  22
عضو مجلس الشورى المرصي واستاذة الفلسفة  الدكتورة/ سهت  عبد السالم حنفن

 السياسية وعميدة كلية اآلداب جامعة حلوان سابقا

 doc_soheir@hotmail.com مرص

/ عبد الرحمن نارص  23 اإلعالمي

 العبيدان

مستشار إلعالمي بمكتب رئيس المؤسسة وممثال عن 

 لإلعالم المؤسسة القطرية

 aobaidan@qmc.qa قطر

ن بالقاهرة المخرج/ فايق جراده 24  Jaradatv9@hotmail.com مرص مدير مكتب تلفزيون فلسطي 

الدكتور/ عبد السالم محمد حزام  25

ي 
ن
 الجوف

ي  بية العرن 
مستشار المكتب وممثال عن مكتب التر

ي   لدول الخليج العرن 

 aaaljoufi@abegs.org السعودية

ي لوزير الدول لإلعالم المرصي ايناس منصور السيدة/  26
 Mansour2233@hotmail.com مرص مدير عام المكتب الفبن
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 abensf@yahoo.fr المغرب عميد كلية اإلعالم واالتصال  الدكتور/ عبد اللطيف بن صفية 27 

ي  28
كانن  Mrmuath3@gmail.com اليمن المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية سكرتت  ثان/ معاذ سلطان الت 

mailto:abensf@yahoo.fr

