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الدولة

الجهة

تجميع االسم

الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية

السيد  /بطاش زهير

وزارة العمل و التشغيل و الضمان
اإلجتماعى

الوظيفة

الهاتف

الفاكس

البريد اإللكترونى

رئيس مكتب ومكلف باإلعالم و
اإلتصال

0021772941693

0021663456

المملكة العربية السعودية

السيد  /تيسير المفرج

وزارة العمل

مدير عام المركز اإلعالمى
المشترك لوزارة العمل وصندوق
تنمية الموارد البشرية

 009665057411090505740169

_

t.almofarrej@hrdf.org.sa

جمهورية العراق

السيد  /على الواسطى

وزارة العمل و الشئون اإلجتماعية

رئيس قسم اإلعالم

07905377679

_

_

السيد  /نوري زامل جاسم

إتحاد الصناعات العراقى

عضو مجلس إدارة

009647901455729

_

noori.alsaidi@yahoo.com

السيد  /باسم فيصل عودة

إتحاد الصناعات العراقى

عضو مجلس إدارة

009647902241360

_

basimfaisal1966@yahoo.com

سلطنة عُمان

الفاضل  /سليمان بن خلف الخليلى

وزارة القوى العاملة

دولة فلسطين

السيد  /حسين محمد فرح الطويل

اإلتحاد العام لعمال فلسطين

المدير المساعد لدائرة اإلعالم
عضو األمانة العامة لإلتحاد العام
لعمال فلسطين

00968-99244931

_

sulaiman.khalili@gmail.com

00970-598-524661

009702985917

husta1967@gmail.com

دولة الكويت

السيد  /بدر سالم الصواغ

اإلتحاد العام لعمال الكويت

سكرتير العالقات الخارجية

25622068

bader-s6@hotmail.com

الجمهورية اللبنانية

السيد  /حسن على حمزة

اإلتحاد العمالى العام

عضو المجلس التنفيذى

جمهورية مصر العربية

السيد  /عبد الحليم محمود لبيب

وزارة القوى العاملة و الهجرة

باحث ثان

السيد  /مجدى البدوي

اإلتحاد العام لنقابات عمال مصر

السيد  /أحمد عوده

وزارة القوى العاملة و الهجرة

منظمات عربية وإقليمية ودولية األخ  /حمدى مصيلحى
األستاذة  /أسماء سمير رزق
خبراء النشاط

نائب رئيس اإلتحاد لإلعالم -
نائب رئيس تحرير جريدة
اإلسبوع
وكيل وزارة القوى العاملة و
الهجرة  -محافظة جنوب سيناء

رئيس النقابة العامة للصحافة و
النقابة العامة للصحافة و الطباعة و اإلعالم
الطباعة و اإلعالم
منظمة العمل الدولية

سعادة السيد  /مازن ناصر عودة

المجلس اإلقتصادى و اإلجتماعى األردنى

سعادة السيد الدكتور  /بهجت أبو النصر

األمانة العامة لجامعة الدول العربية

سعادة السيد الدكتور  /عبد اهلل بن ناصر الحمود

نائب رئيس هيئة اإلذاعة و التلفزيون -
السعودية

سعادة السيد الدكتور  /عصام فرج

جامعة مصر الحديثة للعلوم و التكنولوجيا

سعادة السيد الدكتور  /رأفت رضوان

منظمة العمل العربية

سعادة السيد الدكتور  /عبد اللطيف بن صفية

المعهد العالى لإلعالم و اإلتصال

مسئولة اإلعالم و التوثيق
األمين العام للمجلس اإلقتصادى
و اإلجتماعى
رئيس قسم البحوث و الدراسات
اإلقتصادية
أستاذ اإلعالم المشارك بكلية
اإلعالم و اإلتصال بجامعة اإلمام -
نائب رئيس هيئة اإلذاعة و
التلفزيون
أستاذ اإلعالم
الخبير المختص بالشبكة العربية
لمعلومات أسواق العمل
أستاذ اإلعالم بالمعهد العالى
لإلعالم و اإلتصال

 0096599611520009611520
006913000738
 0100539386301158114203

009611540912
22609892

z.battache@yahoo.fr

trab-77@hotmail.com
halimmahamoud@yahoo.com

01006634194

_

magdyelbadawy@hotmail.com

_

_

_

 0100176636201112224904

25740556

01002522325

0020227350123

rezk@ilo.org

00962795955888

0096265662958

m_nasser59@yahoo.com

00201005671499

002025743023

mba_bahgat@yahoo.com

00966504410644

_

alhumoodmail@yahoo.com

01001924010

_

dr.essam2007@yahoo.com

 002012234347770020238503532

_

raafatradwan@yahoo.com

002120661452563

_

abensf@yahoo.fr

hamdymeselhy@yahoo.com
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الدولة

تجميع االسم

الهاتف

الفاكس

البريد اإللكترونى

الجامعة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات

عميد كلية اإلعالم

01223239932

_

إعالمى

01006955106

_

إعالمى

01003354016 - 22827377

_

drsamyelsherif@yahoo.com
 esoo3030@hotmail.comnezar159@hotmail.com
mmm_1000002000@yahoo.com

الوظيفة

الجهة

_

_

_

0220105734366
_
00966505446834
01281388344
01227398989

0963772092
_
9.66114E+11
237490734
0227703626

خبراء النشاط

السيد الدكتور  /سامى الشريف

اإلعالم

السيد  /نزار العطيفى

وكالة أنباء الشرق األوسط  -القاهرة

السيد  /محمد خليل محمود

جريدة الرياض السعودية  -القاهرة

األستاذة  /منى محمد عباس عبد الوهاب

وزارة اإلعالم  -إتحاد اإلذاعة و التلفزيون

أخصائى عالقات عامة

األستاذ  /على عالء الدين الشافعى
األستاذ  /أشرف عبد الظاهر
السيد  /محمد بن عبد الرحمن الحميدى
السيد  /أبو بكر باذيب
السيد  /محمد العجرودى

أخبار اليوم
صحيفة الجمهورية
قناة اإلقتصادية  -التلفزيون السعودى
وكالة األنباء اليمنية  -سبأ بالقاهرة
جريدة األهرام

السيدة  /إيمان أحمد عبد المقصود

منظمة العمل العربية

السيد  /أحمد شوقي فهمى عبد العزيز حماد

منظمة العمل العربية

السيد  /رامى محمد مصطفى

منظمة العمل العربية

عضو نقابة
؟
مشرف عام
مدير مكتب القاهرة
محرر إعالمى
مديرة إدارة اإلعالم و التوثيق و
المعلومات
رئيس وحدة الحاسوب األلى و
نظم المعلومات
وحدة التوثيق و المعلومات

السكرتارية الفنية

00201223417022
 0020122056088800201005205055
00201065494628

0020237484902

aly_akhbar@yahoo.com
_
m.hameede@gmail.com
bakr2020@hotmailcom
elagroudi@hotmail.com
iman@alolabor.org

0020237484902

shawky@alolabor.org

0020237484902

ramy@alolabor.org

إعداد  /أحمد شوقى (رئيس وحدة الحاسب األلى ) 5/22/20142 -

