
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أمساء املشاركنيبئمة اق
احللقة النقاشية بشأن تطورات االعرتاف يف 

بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة 
 باالحتالل

 27/2/2018 :مقر األمانة العامة للجامعة

 
 األمانة العامة

 قطاع االعالم واالتصال

 إدارة البحوث والدراسات االستراتيجية
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 أمساء املشاركني 
 يف احللقة النقاشية بشأن تطورات االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل القوة القائمة باالحتالل

 27/2/8201مقر األمانة العامة للجامعة : 
 

 
 

 اململكة األردنية اهلامشية
 في القاهرةالسفارة األردنية  –الميعاال مستشارال ذيب القرالة/   الدكتور

 01288620888م:  
Email : theeb100@yahoo.com   

مان
ُ
 : سلطنة ع

 السيد/ سالم سعيد بن احمد الرواس                       وزير مفوض نائب المندوب الدائم
 01100829210ت:                                                    

Email: oman1970@live.com  
 مجهورية العراق

 الدكتورة/ سمية رشيد جابر                          سكرتير أول بالمندوبية الدائمة
 01091961189ت:                                                    

 : دولة فلسطني
 السيد/ مهند عبدالكريم العكلوك                       مستشار أول المندوبية دولة فلسطين

 01024406689ت:                                                    
Email:  

 اجلمهورية اللبنانية
 اللبنانيةنائب المندوب الدائم للجمهورية       جيمي زخيا الدويهي/ المستشار 

 01201725555ت:  

  
Email: jimmydonaihy@gmail.com 

 

 اململكة املغربية: 
 مستشار بسفارة المملكة المغربية بالقاهرة           السيد/ أشرف الدوك                     

 01006414851ت:                                                      
Email: poly-ach56@hotmail.com  

 مجهورية مصر العربية:
قطاع الشئون القانونية الدولية  –سكرتير ثالث                    محمد فوزي محمد العريان/ السيد 

  والمعاهدات بوزارة الخارجية المصرية
 01282907365ت:                          

mfawzy_fi@yahoo.comEmail:  
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 وزارة الخارجية المصرية -األنسة/ نيفين جمال الدين                           إدارة فلسطين

 اجلمهورية اليمنية
سكرتير ثالث المندوبية الدائمة اليمينة في الجامعة                           شايفة احمد مهدي/ ةالسيد

  العربية  
                   رئيس تحرير موقع اليمن العربي                          السيد/ جمال محسن أحمد

 
 اخلرباء والباحثني املختصني باحللقة النقاشية

 
 

 أة العربيةالمديرة العامة لمنظمة المر     مرفت تالوي/ السفيرة 
أسالتاذ العلالوم السياسالية بجامعالة القالاهرة ووزيالر الشالباب                         علي الدين هالاللالدكتور / 

 جمهورية مصر العربية –والرياضة االسبق 
لجمهوريالالالة مصالالالر  مسالالالاعد وزيالالالر الداخليالالالة االسالالالبق                       مالالالروان مصالالالطف  محمالالالداللالالالوا / 

 لعربالالالالي ل عالالالالالم االمنالالالاليمالالالالدير المكتالالالالب او  العربيالالالالة
 01222139649ت: السابق

Email: marwan122@gmail.com 
 مدير عام منظمة تضامن الشعوب االفريقية واالسيوية                         حلمي الحديديالدكتور/ 
معهالد المخطوطالات العربيالة ومالدير معهالد البحالوث مالدير               فيصالل عبدالسالالم الحفيالان/ الدكتور

   العربية توالدارسا
Email: alhafian2011@gmail.com 

  اسالالالتاذ االعالالالالم وعميالالالد كليالالالة االعالالالالم السالالالابقة بجامعالالالة               سالالالامي السالالالعيد عبالالالدالعزيز/ الالالالدكتور
 01222105ت: يةجمهورية مصر العرب -القاهرة

Email: dr.s.abdelaziz@gmail.com  

دولالالة  –دكتالالوراب بالالالعلوم السياسالالية والعالقالالات الدوليالالة                       اسالالامة خليالالل كامالالل / الالالدكتور
 25002011476015ت:   فلسطين

Email: oshaathl@gmail.com  

خبيالالالرة اعالميالالالة ومالالالدير تحريالالالر مجلالالالة فلسالالالطين فالالالي               دعالالالا  السالالاليد احمالالالد الشالالالريف / الالالالدكتور
   01149973974الجامعة العربية   ت:

Email: doaaelsheadahd@gamil.com  

   01144712994ت: رئيس تحرير اليمين العربي   ين            / جمال محسن محمد حسالسيد
Email: jamalbaras@hotmail.com  

 جمهورية مصر العربية –مساعد رئيس تحرير االهرام                         أشرف سيد محمد / السيد
 01001869320ت:                          

Email: ashraf_sayed36@yahoo.com  
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 01004564917ت:  باحثة بالشأن الفلسطيني                  نجال  محمد فائز البيطار/ االستاذة
Email: najlaabitar@icloud.com  

 جمهورية مصر العربية -عضو المجلس القومي للمرأة              سارة اشرف احمد فخري / االستاذة
  01205066667ت:                          

Email: amar_judgee@hotmail.com 
 

 امعة الدول العربيةجل األمانة العامة

 عالم واالتصالقطاع اال
 رئيس قطاع االعالم واالتصال –االمين العام المساعد  غزالة هيفا  ابو/ سعادة السفير د.

 مدير إدارة البحوث والدراسات االستراتيجية أ.د/ عال  التميمي
 2346داخلي  002022511ت/                                                  

Email: alaa.altimimi@las.int  

 مدير إدارة االمانة الفنية لمجلس وزرا  االعالم العرب                          فوزي الغويل / السيد
 إدارة االعالم  -سكرتير أول            / البشير الهرجاني            السيد
 االستراتيجية تإدارة البحوث والدارسا -سكرتير ثالث                        يوسف السبعاوي/ السيد

Email: yousf.khaleel@las.int  

 إدارة االعالم  -ملحق أول                        مروان العلوص/ السيد
 والمتابعة واالتصال              وحدة التنسيق                             هبة جمال / السيدة

 
 قطاع فلسطني واالراضي العربية احملتلة 

فلسطين واالراضي قطاع رئيس  –االمين العام المساعد                 سعادة السفير د/ سعيد ابو علي
 العربية المحتلة

 شئون فلسطينمدير إدارة                     حيدر طارق الجبوري/ الدكتور
   ةمدير إدارة الشئون اإلسرائيلي               / نانسي حاضري         السيدة
 مدير إدارة االراضي العربية المحتلة                        جيهان سلطان / االستاذة

 العربية المحتلةفلسطين واالراضي قطاع   -سكرتير ثالث                 السيد/ شريف شوار            
 العربية المحتلةفلسطين واالراضي قطاع  -سكرتير ثالث   ال بولصنام                       السيدة/ نو 

 العربية المحتلةفلسطين واالراضي قطاع                السيد/ معتصم الشوا          
 العربية المحتلةفلسطين واالراضي قطاع   -خبيرة                السيدة/ ميسا  الهتمي         
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