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 (2)ملحق رقم                                                                       قائمة املشاركني                                                                                          
 ورشة العمل املتخصصة بشأن توظيف اإلعالم وتكنولوجيا االتصال ملواجهة خطاب الكراهية والتطرف

 28/2/2019األمانة العامة: 
 

 الدول االعضاء
 

 الربيد االلكرتوني أرقام االتصال االسم الدولة ت

 مملكة البحرين 1
بتلفزيون رئيس حتري نشرات األخبار  -عبد الرمحن خالد أمحد املدفع

 البحرين
0097339270793 a.almedfa@info.gov.bh 

 مجهورية العراق 2
 رئيس الدائرة املالية بوزارة اخلارجية العراقية -السفري/ زيد عز الدين

 رئيس قسم املندوبية الدائمة -مستشارة/ د. مسية جابر رشيد
  

 Jumanaalthoul1974@gmail.com 01091661111 املندوبية الدائمة -املستشارة/ مجانة الغول فلسطنيدولة  3
 Mahmoud.b.sokni@gmail.com 01100757131 ليبيا مبندوبية اإلعالمي املستشار - حممود البشري السوكين دولة ليبيا 4

5 
اجلمهورية 
اإلسالمية 
 املوريتانية

 mokhtarmbab@yahoo.com 01013975539 السفارة و املندوبية الدائمة  - مستشار أول/ املختار امباب

   سكرتري ثالث باملندوبية الدائمة -األستاذة/ شايفة مهدي اجلمهورية اليمنية 6
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 جهات أخرى
 

 ت االسم الصفة الوظيفية أرقام االتصال الربيد اإللكرتوني
 

Moslemany2020@hotmail.com 01147777770 1 أمحد املسلماني كاتب سياسي 
H_23alagamy@yahoo.com 01141087830 2 مصطفىحممد حسن  مدير مرصد فتاوي التكفري بدار اإلفتاء 
Sayed010020@gmail.com 01002067637 3 حممدين السيد ابراهيم أمحد خبري معلومات وجرافيك الكرتونية 

 
 

 4 خضري حسنيفراس  صحفي 01111706229

Heba.gamaleldean@inp.edu.eg 01285555367 
 سياسية معهد التخطيطال النظممدرس 

 القومي املصري
 5 د. هبة مجال الدين

werwahywerwahy@yahoo.com 01100097779 6 حممود ورواري إعالمي وكاتب 
profmekkawi@gmail.com 

 
01002666678 
 7 مكاويعماد عبد املنعم أ.د. حسن  كلية اإلعالم سابقااستاذ إعالم عميد  01222385819

H1k2h3.new@gmail.com 01011700784 8 اللواء/ محدي خبيب عضو جملس النواب املصري 

Dr.heba_shahin@hotmail.com 01001782333 
استاذ ورئيس قسم علوم اإلعالم 

 واالتصال جامعة عني مشس
 9 هبة أمحد شاهني

ihab@youssefs.org 01061111011 10 د.إيهاب حممد يوسف دكتور جنائي دويل 
Elayedhany2@yahoo.com 01223557183 11 السيد هاني نائب رئيس حترير اجلمهورية 
midotownimam@gmail.com 01206878166 12 د. أمحد السيد دويدار رئيس املركز اإلسالمي بنيويورك 
eteramiazaherlenovo@gmail.com 01277040500 13 القس تواضروس رجل دين بالكنيسة القبطية 
infoeiaic@gmail.com 01270087009 14 اللواء/طارق املهدي رئيس املنتدى املصري لإلعالم 
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inasabouyussef@gmail.com 
01001720058 

عميدة كلية اإلعالم جامعة األهرام 
 الكندية

 15 أبو يوسف حممد إيناس

Dr_gamalshkra@yahoo.com 01008970501 16 أ.د. مجال أبو شقرة استاذ جبامعة عني مشس 
ewies@hotmail.com 01222186778 17 أ.د. سعد سيد عويس استاذ جامعي بيت العائلة املصرية 

 18 حممد مطر للشؤون العربية مدير حترير جريدة األهرام 01224452666 
wlydalrmaly@gmail.com 01014382956 19 الرمايلوليد  إذاعة صوت العرب 

Rndoda2006@hotmail.com 01003533366 
جريدة اليقني  -مديرة مكتب القاهرة

 األمريكية
 20 رنده رفعت

Nahed.abd.hamed@gmail.com 01007504600 21 ناهد عبد احلميد أمحد مدير ملتقى اهلناجر الثقايف بدار األوبرا 
Elwakel15@htomail.com 

 22 منى الوكيل إعالم مكتب وزير الرتبية والتعليم 01095566916 
 23 سداروس عطيه ماجد عجيب األرثودوكس القبطيمدير املكتب الثقايف  01229760870 

Mostafabassiouny1970@gmail.com 01224291190 24 مصطفى حممد شاهني بالقاهرة وكالة األنباء الروسية -صحفي 
Sheriff.abdalwahab@gmail.com 01223714599 25 شريف عبد الوهاب رئيس الشبكة الثقافية باإلذاعة املصرية 
Elkady67@gmail.com 01093395735 26 خالد القاضي رئيس حمكمة االستئناف 
Khaledsamra2111@gmail.com 01111959835 

 27 خالد مسرة عضو بيت العائلة املصرية 01011003404
 28 أمل مسعود نائب رئيس اإلذاعة املصرية 01270333228 

moustafaelbolok@yahoo.com 01004666121 29 مصطفى البلك نائب رئيس حترير اجلمهورية 
ashrfelbahy@gmail.com 01003791878 30 أشرف عبد البهي صحفي 
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 األمانة العامة جلامعة الدول العربية

 
 القطاع أو اإلدارة االسم ت
 رئيس قطاع اإلعالم واالتصال -األمني العام املساعد السفري/ د. بدر الدين عاليل 1
 املتحدث الرمسي ملعايل األمني العام حممود عفيفي السفري/ 2
 مديرة إدارة الرصد ومتابعة األزمات وزير مفوض/ ايناس مكاوي 3
 مدير إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية وزير مفوض/ د.عالء التميمي 4
 مديرة إدارة االتصال والتواصل االجتماعي وزير مفوض/ جيهان اشكناني 5
 مديرة إدارة اإلعالم نسيمة شريط مستشارة/ 6
 كتب رئيس القطاعوحدة التنسيق واملتابعة مب -أولسكرتري  زينب اجلمل السيدة/ 7
 إدارة اإلعالم -سكرتري أول السيد/ البشري اهلرجاني 8
 إدارة املنظمات الدولية -أولسكرتري  يوسف تلوانت السيد/ 9
 إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية-ثانسكرتري  جناة أمرابي السيدة/ 10
 األمني العاممكتب  منصورأبو بكر  السيد/ 11
 إدارة االتصال والتواصل االجتماعي -ثانسكرتري  أجني حممود السيدة/ 12
 مات الدوليةإدارة املنظ-ثانسكرتري  حسنا حسن السيدة/ 13
 إدارة اإلعالم-ثالثسكرتري  أمال التليدي السيدة/ 14
 إدارة الرصد ومتابعة األزمات -ملحق أول السيد/ بلقاسم علي خملوف 15
 إدارة اإلعالم -ملحق أول السيد/ مروان العلوص 16
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 مكتب رئيس القطاع -متعاقد صالح كامل السيد/ 17
 إدارة األمانة الفنية جمللس وزراء اإلعالم العرب -متعاقد عبد املنعم السباعي السيد/ 18
 ال والتواصل االجتماعيإدارة االتص -متعاقد أمحد عماد الدين السيد/ 19
 ال والتواصل االجتماعيإدارة االتص -متعاقدة دينا أمحد طه السيدة/ 20
 ال والتواصل االجتماعيإدارة االتص -متعاقدة رنا هاني األنسة/ 21
 إدارة الرصد ومتابعة األزمات -متعاقد السيد/ عزيز صدقي 22
 إدارة املعلومات والتوثيق والرتمجة -متعاقد الزرقاني اهلادي عبد السيد/حممد 23
 مكتب رئيس القطاع -متعاقدة جنوى البخاري السيدة/ 24
 إدارة العالقات االقتصادية -متعاقد عالء أبو الوفا السيد/ 25

 


