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قطاع اإلعالم واالتصال                       

اتيجية                                                    (2مرقم رقم )                                                                                                                                               إدارة البحوث والدراسات االستر

 بشأن: تخصصةامل عملالورشة يف  املشاركنيجدول 
 يف التوعية ملخاطر تفشي الفساد اإلعالم العربيدور 
 28/10/2021 املوافق اخلميسيوم  القاهرة :العامةاالمانة 

 االيميل الدولة الصفة االسم ت

ي السبق الدكتور/ محمد أبو حمور 1
واألمي   العام لمنتدى  وزير المالية األردن 

ي   الفكر العرن 

 atf@atf.org.jo األردن

اتيجية الدكتور/ محمد جبار كزار 2  info@alnahrain.iq العراق عضو مركز النهرين للدراسات االستر

 duaadr44@gmail.com العراق ممثلة هيئة اإلعالم واالتصال العراقية الدكتورة/ دعاء شاكر محمود 3

 Monahadidi@yahoo.com مرص عضو المجلس األعىل لتنظيم اإلعالم الحديدي الدكتورة/ من   4

 abeersalama1116@gmail.com مرص مدير تنفيذي لمجلة وموقع نهر األمل اإلعالمية/ عبت  عبد الرحمن صالح 5

ي ورئيسة المنظمة العربية  الدكتورة/ حنان يوسف 6 أستاذ اإلعالم العرن 

 للحوار

 Hanan.youssef3@gmail.com مرص

ي  7
 assmaa5555@yahoo.com مرص رئيس اتحاد اإلعالميات العرب اإلعالمية/ أسماء حبش 

 amaltalaat25@gmail.com مرص عضو اتحاد اإلعالميات العرب المستشارة/ أمل طلعت 8

ي  9 ي  األستاذ/ سالم بن عبد هللا الرحن 
وزارة اإلعالم -رئيس قسم التحرير المرن 

 العمانية

 سلطنة

 عمان

Salim8rahbi@gmail.com 

األستاذة فاطمة بنت محسن  10

ي 
 اللوانر

وزارة  -اخصائية دائرة البحوث والدراسات

 اإلعالم العمانية

سلطنة 

 عمان

Fatma1@omaninfo.om 

سلطنة  محرر أخبار بوكالة األنباء العمانية األستاذ/ مسلم بن عىلي المهري 11

 عمان

almahriona@gmail.com 

ي لإلعالم تاذ/ محمد البلوكي األس 12 كة أبو ظن 
 Mohamed.alblooki@admedia.ae اإلمارات ش 
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ي لإلعالم األستاذة/ حليمة الكندي 13  كة أبو ظن 
 Halima.Alkindi@admedia.ae اإلمارات ش 

ي لإلعالم األستاذة/ ريم المري 14  rmalmarri@dmi.ae اإلمارات مؤسسة دن 

ي لإلعالم األستاذة/ سارة الجرمن 15  saraha@dmi.ae اإلمارات مؤسسة دن 

ي لإلعالم األستاذ/ حامد بن كرم 16  Hamid.Alfarsi@dmi.ae اإلمارات مؤسسة دن 

ي  17 ي لإلعالم األستاذ/ أحمد محمد الكتن   Ahmad.Alketbi@dmi.ae اإلمارات مؤسسة دن 

ي لإلعالم األستاذ/ عصام الخامري 18  alkhamri@dmi.ae اإلمارات مؤسسة دن 

اتيجية األستاذ/ عبد الطنيحي  19  info@ecssr.ae اإلمارات مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستر

اتيجية األستاذة/ فاطمة الزيودي 20  info@ecssr.ae اإلمارات مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستر

ات األستاذة/ هدى السعدي 21  info@ecssr.ae اإلمارات يجيةمركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستر

اتيجية األستاذ/ أحمد العامري 22  info@ecssr.ae اإلمارات مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستر

 Alhammadi.mohamed@gmail.com اإلمارات جمعية الصحفيي    األستاذ/ محمد الحمادي 23

 benzelikha@gmail.com الجزائر جزائريةالمفتش العام لوزارة االتصال ال األستاذ/ أحمد بن زليخة 24

 khaledkhana@gmail.com فلسطي    وزارة اإلعالم الفلسطينية األستاذ/ خالد خنه 25

 abensf@yahoo.fr المغرب مدير المعهد العالي لإلعالم واالتصال الدكتور/ عبد اللطيف بن صفية 26

لتكوين المستمر المدير المساعد المكلف با األستاذ/ عبد الصمد مطيع 27

 والتداريب بالمعهد

 dfcs@isic.ac.ma المغرب

 saidtammame@gmail.com المغرب مديرية الدراسات والتنمية وسائل االتصال األستاذ/ سعيد تمام 28

ى زكري 29  Hiba960@yahoo.fr المغرب رئيس قسم بمديرية االتصال والعالقات العامة األستاذة/ بش 

 Wahidi222@gmail.com المغرب مديرية االتصال والعالقات العامة لوحيدياألستاذ/ أحمد ا 30

 dajt2021@gmail.com المغرب المندوبية الدائمة للمغرب وزير مفوض/ عبد القادر مهداوي 31

 m.denaida@hotmail.com المغرب المندوبية الدائمة للمغرب سكرتت  أول/ مراد بنعيدة 32


