
 

 

 (د.ع ) املشاركني يف القمةالدول العربية أمساء رؤساء وفود قائمة 

 مرتبة حسب احلروف اهلجائية ألمساء الدول األعضاء

 ــــــــــــــــ

 

 المملكة األردنية الهاشمية ولي عهد .............. صاحب السمو الملكي األمير الحسين بن عبد هللا الثاني  -

 وممحمد بن راشد آل مكتصاحب السمو الشيخ  -

 دولة اإلمارات العربية المتحدة .. ............ حاكم إمارة دبي  –رئيس مجلس الوزراء  –نائب رئيس الدولة 

 مملكة البحرين - الممثل الخاص لجاللة الملك المعظم ....................  سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة -

 الجمهورية التونسيةرئيس  .......................................................... قيس سعيدسيادة الرئيس  -

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةرئيس  .....................  المجيد تبون فخامة الرئيس عبد -

 جمهورية جيبوتيرئيس  .................................................. فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله -

   العربية السعودية المملكة وزير خارجية  ....... صاحب السمو األمير فيصل بن فرحان بن عبد هللا آل سعود -

 جمهورية السودان -رئيس المجلس السيادي االنتقالي السوداني  ....... الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان  -

 الجمهورية العربية السورية .........................................................................................  -

 جمهورية الصومال الفيدرالية رئيس ..................................... حسن شيخ محمودفخامة الرئيس  -

 جمهورية العراقرئيس   .................................. رشيد جمال عبد اللطيفالدكتور فخامة الرئيس  -

 السيد اسعد بن طارق آل سعيد السمو صاحب  -

 سلطنة عمان  ............................  والممثل الخاص لجاللة السلطانلعالقات والتعاون الدولي، لشؤون ا نائب رئيس الوزراء

 دولة فلسطين رئيس  .............................................................. فخامة الرئيس محمود عباس -

 دولة قطرأمير  ............................................ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -

 جمهورية القمر المتحدة رئيس  ................................................. غزالي فخامة الرئيس عثمان -

 الكويت دولةوولي عهد  األمير نائب ....................... مشعل األحمد الجابر الصباح صاحب السمو الشيخ -

 الجمهورية اللبنانية - مجلس الوزراءرئيس   ......................... دولة الرئيس األستاذ نجيب ميقاتي -

 دولة ليبيا - الليبي رئيس المجلس الرئاسي  .......................... س محمد يونس المنفيفخامة الرئي -

 جمهورية مصر العربيةرئيس   .......................................... فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي -

وزير الشؤون الخارجية والتعاون  -معالي السيد ناصر بوريطة  -

 المملكة المغربية  ....................................................... االفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

 اإلسالمية الموريتانية الجمهوريةرئيس  ...................... لغزوانيالشيخ افخامة الرئيس محمد ولد  -

 الجمهورية اليمنية - رئيس مجلس القيادة الرئاسي  ............... الدكتور رشاد محمد العليميفخامة الرئيس  -

 جملس جامعة الدول العربية على مستوى القمــة
 ثونالدورة العادية احلادية والثال

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
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