
2014 مايو 9 - 7- ع .م.ج- شرم الشيخ - تقرير المشاركة بالندوة القومية حول تعزيز اإلهتمام بالبعد اإلقتصادى لوسائل اإلعالم العربية 

البريد اإللكترونىالفاكسالهاتفالوظيفةالجهةتجميع االسمالدولة

الجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية الشعبية
بطاش زهير/  السيد  

وزارة العمل و التشغيل و الضمان 

اإلجتماعى

رئيس مكتب ومكلف باإلعالم و 

اإلتصال
00217729416930021663456z.battache@yahoo.fr

وزارة العملتيسير المفرج/  السيد  المملكة العربية السعودية

مدير عام المركز اإلعالمى 

المشترك لوزارة العمل وصندوق 

تنمية الموارد البشرية

00966505741109 - 

0505740169
_t.almofarrej@hrdf.org.sa

__07905377679رئيس قسم اإلعالموزارة العمل و الشئون اإلجتماعيةعلى الواسطى/  السيد  جمهورية العراق

noori.alsaidi@yahoo.com_009647901455729عضو مجلس إدارةإتحاد الصناعات العراقىنوري زامل جاسم/  السيد  

basimfaisal1966@yahoo.com_009647902241360عضو مجلس إدارةإتحاد الصناعات العراقىباسم فيصل عودة/  السيد  

sulaiman.khalili@gmail.com_99244931-00968المدير المساعد لدائرة اإلعالموزارة القوى العاملةسليمان بن خلف الخليلى/  الفاضل  سلطنة ُعمان

اإلتحاد العام لعمال فلسطينحسين محمد فرح الطويل/  السيد  دولة فلسطين
عضو األمانة العامة لإلتحاد العام 

لعمال فلسطين
00970-598-524661009702985917husta1967@gmail.com

سكرتير العالقات الخارجيةاإلتحاد العام لعمال الكويتبدر سالم الصواغ/  السيد  دولة الكويت
0096599611520 - 

009611520
25622068bader-s6@hotmail.com

006913000738009611540912trab-77@hotmail.comعضو المجلس التنفيذىاإلتحاد العمالى العامحسن على حمزة/  السيد  الجمهورية اللبنانية

باحث ثانوزارة القوى العاملة و الهجرةعبد الحليم محمود لبيب/  السيد  جمهورية مصر العربية
01005393863 - 

01158114203
22609892halimmahamoud@yahoo.com

اإلتحاد العام لنقابات عمال مصرمجدى البدوي/  السيد  

- نائب رئيس اإلتحاد لإلعالم 

نائب رئيس تحرير جريدة 

اإلسبوع

01006634194_magdyelbadawy@hotmail.com

وزارة القوى العاملة و الهجرةأحمد عوده/  السيد  
وكيل وزارة القوى العاملة و 

محافظة جنوب سيناء- الهجرة 
___

النقابة العامة للصحافة و الطباعة و اإلعالمحمدى مصيلحى/  األخ  منظمات عربية وإقليمية ودولية
رئيس النقابة العامة للصحافة و 

الطباعة و اإلعالم

01001766362 - 

01112224904
25740556hamdymeselhy@yahoo.com

010025223250020227350123rezk@ilo.orgمسئولة اإلعالم و التوثيقمنظمة العمل الدوليةأسماء سمير رزق/  األستاذة  

المجلس اإلقتصادى و اإلجتماعى األردنىمازن ناصر عودة/ سعادة السيد  خبراء النشاط
األمين العام للمجلس اإلقتصادى 

و اإلجتماعى
009627959558880096265662958m_nasser59@yahoo.com

األمانة العامة لجامعة الدول العربيةبهجت أبو النصر/ سعادة السيد الدكتور 
رئيس قسم البحوث و الدراسات 

اإلقتصادية
00201005671499002025743023mba_bahgat@yahoo.com

عبد اهلل بن ناصر الحمود/ سعادة السيد الدكتور 
- نائب رئيس هيئة اإلذاعة و التلفزيون 

السعودية

أستاذ اإلعالم المشارك بكلية 

-اإلعالم و اإلتصال بجامعة اإلمام 

 نائب رئيس هيئة اإلذاعة و 

التلفزيون

00966504410644_alhumoodmail@yahoo.com

dr.essam2007@yahoo.com_01001924010أستاذ اإلعالمجامعة مصر الحديثة للعلوم و التكنولوجياعصام فرج/ سعادة السيد الدكتور 

منظمة العمل العربيةرأفت رضوان/ سعادة السيد الدكتور 
الخبير المختص بالشبكة العربية 

لمعلومات أسواق العمل

00201223434777 - 

0020238503532
_raafatradwan@yahoo.com

المعهد العالى لإلعالم و اإلتصالعبد اللطيف بن صفية/ سعادة السيد الدكتور 
أستاذ اإلعالم بالمعهد العالى 

لإلعالم و اإلتصال
002120661452563_abensf@yahoo.fr

5/22/20141 - (رئيس وحدة الحاسب األلى )أحمد شوقى / إعداد 



2014 مايو 9 - 7- ع .م.ج- شرم الشيخ - تقرير المشاركة بالندوة القومية حول تعزيز اإلهتمام بالبعد اإلقتصادى لوسائل اإلعالم العربية 
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drsamyelsherif@yahoo.com_01223239932عميد كلية اإلعالمالجامعة الحديثة لتكنولوجيا المعلوماتسامى الشريف/  السيد الدكتور خبراء النشاط

_01006955106إعالمىالقاهرة- وكالة أنباء الشرق األوسط نزار العطيفى/  السيد  اإلعالم
esoo3030@hotmail.com - 

nezar159@hotmail.com

mmm_1000002000@yahoo.com_22827377 - 01003354016إعالمىالقاهرة- جريدة الرياض السعودية محمد خليل محمود/  السيد  

___أخصائى عالقات عامةإتحاد اإلذاعة و التلفزيون- وزارة اإلعالم منى محمد عباس عبد الوهاب/  األستاذة  

02201057343660963772092aly_akhbar@yahoo.comعضو نقابةأخبار اليومعلى عالء الدين الشافعى/  األستاذ  

___؟صحيفة الجمهوريةأشرف عبد الظاهر/  األستاذ  

009665054468349.66114E+11m.hameede@gmail.comمشرف عامالتلفزيون السعودى- قناة اإلقتصادية محمد بن عبد الرحمن الحميدى/  السيد  

01281388344237490734bakr2020@hotmailcomمدير مكتب القاهرةسبأ بالقاهرة- وكالة األنباء اليمنية أبو بكر باذيب/  السيد  

012273989890227703626elagroudi@hotmail.comمحرر إعالمىجريدة األهراممحمد العجرودى/  السيد  

منظمة العمل العربيةإيمان أحمد عبد المقصود/  السيدة  السكرتارية الفنية
مديرة إدارة اإلعالم و التوثيق و 

المعلومات
002012234170220020237484902iman@alolabor.org

منظمة العمل العربيةأحمد شوقي فهمى عبد العزيز حماد/  السيد  
رئيس وحدة الحاسوب األلى و 

نظم المعلومات

00201220560888 - 

00201005205055
0020237484902shawky@alolabor.org

002010654946280020237484902ramy@alolabor.orgوحدة التوثيق و المعلوماتمنظمة العمل العربيةرامى محمد مصطفى/  السيد  

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


