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قطاع اإلعالم واالتصال                       

اتيجية                                                    (2مرقم رقم )                                                                                                                                               إدارة البحوث والدراسات االستر

 بشأن: تخصصةامل عملالورشة يف املشاركني جدول 
  اإلعالم العربي.. بني مواكبة التحول الرقمي واحلفاظ على خطابه يف ظل التنافسية

 3/8/2021 املوافق الثالثاءيوم  القاهرة :العامةاالمانة 

 االيميل الدولة الصفة االسم ت

ن العام  رالدكتور/ محمد أبو حمو  1 ي السابق واألمي 
وزير المالية األردنن

ي   لمنتدى الفكر العرن 

 atf@atf.org.jo األردن

ن العام للشؤون الثقافية األستاذ/ كايد هاشم 2 منتدى  -نائب األمي 

ي   الفكر العرن 

 kydhashem@hotmail.com األردن

رئيس وحدة الدراسات العربية واإلقليمية  السيد/ جالل نصار 3

اتيجية  بالمركز   المرصي للفكر والدراسات االستر

 ignassar@yahoo.com مرص

 ebtesam1967@gmail.com مرص صوت النيل ةمؤسسلالمدير التنفيذي  السيدة/ ابتسام مصطفن  4

يف عبد الوهاب 5 ن العرب السيد/ شر  Sherif.abdalwahab@gmail.com مرص رئيس الشعبة العامة لإلذاعيي 

الخبت  بمركز األهرام للدراسات السياسية  د الصادقالدكتور/ عادل عب 6

اتيجية ورئيس برنامج دراسات المجتمع  واالستر

 الرقمي 

 adelsadek@hotmail.com مرص

للعلوم  عميدة كلية اإلعالم باألكاديمية العربية الدكتورة/ حنان يوسف 7

 لنقل البحريوا والتكنولوجيا 

 Hanan.youssef3@gmail.com مرص

 Saleh_elsalehy@yahoo.com مرص وكيل المجلس األعىل لتنظيم اإلعالم تاذ/ صالح الصالحي األس 8

 habdelmaoula@tra.gov.eg مرص عضو المجلس األعىل لتنظيم اإلعالم الدكتور/ حسام عبد الموىل 9

 Rm1298936@gmail.com مرص مدرس بالمعهد العالمي لإلعالم وفنون االتصال الدكتورة/ رنا مصطفن  10

ي  11
اتيجية أحمد المسلمانن  Moslemany2020@hotmail.com مرص رئيس مركز القاهرة للدراسات االستر

ي  12
 arabmediawomenuoion2015@gmail.com مرص رئيسة اتحاد اإلعالميات العرب اإلعالمية/ أسماء حبشر
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/ ياش عبيدو 13 ي
 yasserabido@gmail.com مرص نائب رئيس تحرير جريدة األهرام الصحفن

/ إبراهيم عوف 14 ي
 ibrahimouf@hotmail.com مرص جريدة الجمهورية الصحفن

ن  15  taleb@albayan.ae اإلمارات  طالب شاهي 

ي  16
يفن  Sultan_alsheraifi@ecssr.ae اإلمارات  سلطان عبد هللا الشر

 Mohammed_Suleiman@ecssr.ae اإلمارات  محمد سليمان 17

 Ahdi_mahmoud@ecssr.ae إلماراتا  د. عهدي محمود 18

 Omranh400@gmail.com اإلمارات  حسن يوسف عمران 19

 doctor7588088@gmail.com اإلمارات  يحي محمد سعيد محمد الطن 20

 Mansoori78@gmail.com اإلمارات  أحمد صديق المنصوري 21

سالمة عبيد حمد حارب  22

ي   الكتب 

 Salama20091@hotmail.com اإلمارات 

فاطمة سالم سيف الورد  23

 الدومكي 

 fatimaaiward@hotmail.com اإلمارات 

 أحمد عىلي الحمدي 24
 Mona.alhmoudi@admedia.ae اإلمارات  مبن

 Ayda.buti@sba.net.ae اإلمارات  عايدة بطي حديد 25

ي 26  Noura.Obaid@sba.net.ae اإلمارات  نوره عبيد القصاب المهت 

 Salman.Alaskar@sba.net.ae اإلمارات  سلمان عسكر 27

ن  28  Ahmed.Alali@sba.net.ae اإلمارات  أحمد حسي 

أحمد السيد محمد السيد  29

 عبد هللا الهاشمي 

 Ahmed.alhashimi@mcy.gov.ae اإلمارات 

 AAIFahim@admedia.ae اإلمارات  أسماء الفهيم 30

ي  31
يفن  Abdulla.Alsheraifi@admedia.ae اإلمارات  عبد هللا فرج الشر

ي  32
ر
 Abdulmajeed.Allmarzoogi@admedia.ae اإلمارات  عبد المجيد المرزوق

 Mohamed.Awaad@admedia.ae اإلمارات  محمد عوض 33

الدكتورة/ أمل بنت محمد بن  34

 سعيد النوفلية

ي 
ونن المديرية  -مديرة دائرة المحتوى اإللكتر

ي 
ونن  العامة لإلعالم اإللكتر

سلطنة 

 انعم

Amal.al-noofli@Part.gov.om 

 ramla@omaninfo.omسلطنة  مديرة دائرة التخطيط والتطويراألستاذة/ رملة بنت حمود  35
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 عمان بن سعيد المبسلية 

األستاذة/ وضح بنت  36

 منصور بن نارص البوسعيدي

ي إعالم أول
سلطنة  مركز التواصل الحكومي  -أخصان 

 عمان

Wadhha.albusaidi@omaninfo.om 

وزارة االعالم  -مدير الدراسات والمنشورات خرصن ماجد 37

 اللبنانية

 Khodor_majed@hotmail.com لبنان

ي  38
ي  األستاذ/ خالد الرزنن  k.razni2@yahoo.com الكويت وزارة االعالم الكويت-إدارة االعالم العرن 


