
   

 الرابع المؤتمر في المشاركون

 1 صحفة    (لالسم األبجدي الترتيب حسب) المشاركين قائمة   

 الدولة المؤسسة  ظيفيالو المسمى العائلة االسم الرقم

 مساعد أستاذ الكتبً ابتسام 1
 قسم - اإلمارات جامعة
 السٌاسٌة العلوم

 دولة
 اإلمارات
 العربٌة
 المتحدة

 عفان ابتسام 2
 المدٌر نائب و ناشر
 العام

 السودان "الخرطوم" صحٌفة

 الباكستان العام للرأي غالوب معهد اإلدارة مجلس رئٌس جٌالنً شافً اجاز 3

   بروفسور حلٌفة بو علً بن احسان 4

 المملكة
 العربٌة

 السعودٌة

 التحرٌر مدٌر الجبلً احمد 5
 سبتمبر 26 صحٌفة

 الحكومٌة
 الٌمن

 الٌمن الدٌمقراطٌة التنمٌة مركز رئٌس الصوفً احمد 6

 قطر الدوحة أعمال رجل العبٌدلً   صالح بن داحم 7

 قطر الدوحة أعمال رجل الخلف   حسٌن احمد 8

 مدٌر الزعبً حمودا صالح ادم 9
 الدولً  هللا رام مهرجان

 لألفالم
 فلسطٌن

 برٌطانٌا البرٌطانً البرلمان البرلمان عضو روس ارنست 10

 السودان   سابق وزراء رئٌس هللا دفع الجزولً 11

 رئٌس البكوش الطٌب 12
 لحقوق العربً المعهد

 اإلنسان
 تونس

 روسٌا الشرقٌة الدراسات معهد قسم رئٌس فٌلونٌك الكسندر 13

 السودان للنشر العلوم دار ناشر و كاتب الرحمن فتح الٌاس 14

 دولً موظف بارادٌسً الٌساندرا 15
 التلفزٌون و الرادٌو

 اإلٌطالٌة
 إٌطالٌا

 اسمنجو انتوان 16
 فً الرسمً الممثل
 األوسط الشرق

 فرنسا العمل أرباب حركة

 برٌطانٌا حزب - اللوردات مجلس اللورد بالكهٌث ستون اندرو 17



 العمل

 بروفسور مورٌس انطوان 18
 جامعة و جنٌف جامعة

 نوٌشاتٌل
 سوٌسرا

 برٌطانٌا دورهام جامعة بروفسور اهتشامً انوش 19

 انتونً سانت كلٌة بروفسور روغن اوجان 20
 الوالٌات
 المتحدة

 بروفسور غاردنر اٌزابل 21
 فً األمرٌكٌة الجامعة
 بارٌس

 سافرن

 اٌفانوف اٌفان 22

 قسم رئٌس و صحفً
 األوسط الشرق بلدان

 وإفرٌقٌا

 "بالنٌتً اٌخو" مجلة
 األسبوعٌة

 روسٌا

 الخارجٌة العالقات مجلس   سشارج اٌلٌوت 23
 الوالٌات
 المتحدة

 العام المدٌر نائب الصدٌقً أحمد 24

 الشركة
 Wintershallاأللمانٌة

AG  

 قطر

 بشارة أحمد 25

 األمٌن - جامعً أستاذ
 الوطنً للمنبر العام

 الدٌمقراطً

 الوطنً المنبر
 الدٌمقراطً

 الكوٌت

 رئٌس ألدباه سعٌد أحمد 26
 و المؤتمرات سكرتارٌة

 التنفٌذ لجنة
 مورٌتانٌا

 األحمد قاسم أحمد 27
 تصادياالق الخبٌر

 بالدائرة
 التخطٌط دائرة

 دولة
 اإلمارات
 العربٌة
 المتحدة

 باهك أرتور 28
 إرٌس إدارة رئٌس

IRIS بلدٌة رئٌس و 

 و الدولٌة العالقات معهد
 IRIS االستراتٌجٌة

 فرنسا

 أسامة 29
 الوهاب عبد

 األفنديا
 .د

 حول للدراسات مركز
 الدٌمقراطٌة

 برٌطانٌا

 بروفسور ستوكلبرغر أسترٌد 30
 الحكومً الصحة برنامج

 جنٌف جامعة -
 سوٌسرا

31 
 بن حمد بن أفلح
 سالم

 عمان سلطنة قابوس السلطان جامعة الدولة مجلس عضو الرواحً

 فرنسا النواب مجلس نائب مارسو أالن 32

 رئٌس مالة ألبٌر 33
 Euroةمؤسس

Mediterranée  
 فرنسا



 الفرنٌة جان أندري 34
 األمٌن - دولً مستشار

 اإلدارة رجل و العام

 المزارعٌن إتحاد
 السوٌسرٌٌن

 سوٌسرا

   لوفلوا أنٌٌس 35
 Le) لوموند صحٌفة

Monde)  - مجلة 
 الجنوب و الشمال

 فرنسا

 المدٌر ستاٌنبك أودو 36
المعهد األلمانً للشرق 

 األوسط
 ألمانٌا

 برٌطانٌا منتدى الدفاع و األمن رئٌس مٌتالند أولغا 37

 داسو أولٌفٌٌه 38

نائب فرنسً و رئٌس 
مؤسسة الصداقة بٌن 

 فرنسا و قطر

 فرنسا حزب األكثرٌة

   داالج أولٌفٌٌه 39
 اإلذاعة الفرنسٌة

  RFIالدولٌة
 فرنسا

 ستٌرن أولٌفٌٌه 40
مسؤول  -وزٌر سابق 

 اقتصادي و مالً

مسؤول  -وزٌر سابق 
 اقتصادي و مالً

 فرنسا

 نور أٌمن 41

نائب مجلس الشعب 
المصري فً حزب 

 الوفد

 مصر حزب الوف

 دقش إبراهٌم 42

كاتب و سكرتٌر إعالمً 
سابق بمنظمة الوحدة 

 إلفرٌقٌةا

 السودان منظمة الوحدة اإلفرٌقٌة

 عرفات إبراهٌم 43
أكادٌمً و خبٌر 

 سٌاسً
  

دولة 
اإلمارات 
العربٌة 
 المتحدة

 مستشار نٌلو إزبل 44
Euroمؤسسة 

Mediterranée  
 فرنسا

 الشطً إسماعٌل 45
رئٌس معهد الخلٌج 
 للدراسات المستقبلٌة

هد الخلٌج للدراسات مع
 المستقبلٌة

 الكوٌت

 تشٌنً إلٌزابث ل. 46

نائب مساعد أمٌن عام 
الحكومة لشؤون 

 الشرق األوسط

الدائرة الحكومٌة فً 
 الوالٌات المتحدة

الوالٌات 
 المتحدة

 بونٌنو إما 47
عضو البرلمان 

 األوروبً
 إٌطالٌا البرلمان األوروبً

 الحق إنعام 48
وزٌر دولة سابق 
 للشؤون الخارجٌة

 الباكستان وزارة الخارجٌة

 صحفً دوبوي إٌتٌان 49
 Leجرٌدة "لوتان" )

Temps) 
 سوٌسرا



 مؤسسة توروس رئٌس مجلس و ناشر بجرزاد إٌراج 50
الوالٌات 
 المتحدة

 دولو إٌفون 51

بار رئٌس تحرٌر األخ
فً القناة التلفزٌونٌة 

 France 3الثالثة 

القناة التلفزٌونٌة الثالثة 
France 3 

 فرنسا

 سفٌر و المدٌر التنفٌذي ثٌروس باترك 52
س الوالٌات المتحدة لمج

 و قطر لألعمال

الوالٌات 
 المتحدة

 رئٌس بالم باترٌسٌا 53
BP Comشركة 

International  
 افرنس

 برٌطانٌا مجلة الشرق األوسط رئٌس التحرٌر النكستر باترٌسٌا 54

 فرنسا   كاتب و صحفً سٌل باترٌك 55

 المدٌر بونٌفاس باسكال 56
معهد العالقات الدولٌة و 

 IRISاالستراتٌجٌة 
 فرنسا

 النجار باقر  57

أستاذ بقسم العلوم 
جامعة  -جتماعٌة اال

عضو  -البحرٌن 
 مجلس الشورى سابقا

 -قسم العلوم االجتماعٌة 
 جامعة البحرٌن

 البحرٌن

 الناشً بدر 58

األمٌن  -أستاذ جامعً 
العام للحركة الدستورٌة 

 اإلسالمٌة

الحركة الدستورٌة 
 اإلسالمٌة

 الكوٌت

 سوالج برنار 59
مسؤول الشؤون 

 ادٌةاالقتص
PSًفرنسا الحزب االشتراك 

 فرنسا Politis مجلة صحفً النغلوا برنار 60

 غلٌون برهان 61

مدٌر مركز دراسات 
الشرق المعاصر و 

استاذ فً علم االجتماع 
السٌاسً فً جامعة 

 السربون

مركز دراسات الشرق 
جامعة  -المعاصر 
 السربون

 فرنسا

 دروو البسك 62
مدٌر قسم العالقات 

 الدولٌة
 فرنسا حزب األكثرٌة

 مدٌر اإلذاعة البون بشاره 63
 -رادٌو مونت كارلو 

 الشرق األوسط
 فرنسا

 فرنسا   كاتب و صحفً الباكر بشٌر 64

 البوسنة حزبSDA  نائب الرئٌس اٌزتبرغوفٌتش بكٌر 65

 الحسن بالل 66
كاتب فً جرٌدة الشرق 

 لندن -األوسط 

 -جرٌدة الشرق األوسط 
 لندن

 فلسطٌن

 الكونغرس ممثل بالكونغرس تومبسون بنً 67
الوالٌات 
 المتحدة

 فرنسا Leفٌغارو لو جرٌدة رئٌس التحرٌر بوالٌر بودوٌن 68



Figaro 

 رئٌس بوري بول 69
 & Bouryشركة

Associates  
 فرنسا

 الكونغرس ممثل بالكونغرس راٌن بول 70
الوالٌات 
 المتحدة

 محرر ملً بول 71
الرسائل االلكترونٌة لدول 

 الخلٌج
 برٌطانٌا

 برٌطانٌا البرلمان البرٌطانً عضو البرلمان أودٌن بوال مانزال 72

 بٌرانً اترٌسبٌ 73
رئٌسة القسم 

 االقتصادي
 فرنسا Le Point مجلة

 دك بٌار 74

صحفً مسؤول عن 
الشؤون العربٌة فً 

القناة التلفزٌونٌة الثالثة 
France 3 

القناة التلفزٌونٌة الثالثة 
France 3 

 فرنسا

 برٌطانٌا مجلس اإلعالم أمٌن الشرف دنهاٌسر بٌتر 75

 برٌطانٌا مجلس اللوردات اللورد فراٌزر بٌتر 76

 وٌلسن بٌتر 77
بروفسور فً العلوم 

 السٌاسٌة و االقتصادٌة
 برٌطانٌا LSEكلٌة لندن لالقتصاد 

 فنلندا     لٌبونن بٌفً 78

 جوكس بٌٌر 79
عضو  -وزٌر سابق 

 المجلس الدستوري
 فرنسا لس الدستوريالمج

 غراي تشارلز 80
رئٌس قسم الشرق 

 األوسط

وزارة الخارجٌة 
 البرٌطانٌة

 برٌطانٌا

 نوثومب تشارلز فردننت 81
وزٌر حكومة و رئٌس 

 معهد

المعهد األوروبً للبحوث 
حول البحر األبٌض 

المتوسط و الشركات 
 األوروبٌة العربٌة

MEDEA 

 بلجٌكا

 ممثل بالكونغرس كول توم 82
 -بٌت الخدمات المسلحة 

 الكونغرس

الوالٌات 
 المتحدة

 دورشوشوار تومل 83
قسم الشؤون  -صحفً 

 الخارجٌة

 جرٌدة فرانس سوار 
(France Soir) 

 فرنسا

 بواٌو جاك 84
وزٌر سابق و االمٌن 

 العام

معهد العالقات الدولٌة و 
 الستراتٌجٌةا

 فرنسا

 انج جاك 85
وزٌر الثقافة  -نائب 

 السابق
 فرنسا مجلس النواب

 مستشار المدٌر بورجً جاك ماري 86
 مجلة باري ماتش
Paris Match 

 فرنسا



 باسون جان 87
الممثل الرسمً قرب 

 وزارة الصناعة
 فرنسا  

 وكٌربك دي ف جان 88
مستشار رئٌس منتدى 

 بارٌس

 Euro مؤسسة
Mediterranée  

 فرنسا

 بروفسور لوكا جان 89
معهد العلوم السٌاسٌة  

 IEP ببارٌس
 فرنسا

 لو كالفز جان بٌٌر 90
نائب رئٌس اإلعالم 

 العام
 فرنسا ذخٌرة التلقٌح

 غٌجو جان لوي 91
علٌم المفتش العام للت

 المركزي
 فرنسا التعلٌم المركزي

   فلدٌر جان لوي 92
 Le)  جرٌدة لوفٌغارو

Figaro) 
 فرنسا

 مانٌا جان ماري 93

المستشار الدبلوماسً 
لرئٌس األركان القوات 

 المساحة

 فرنسا وزارة الدفاع الفرنسٌة

 رئٌس مجلس اإلدارة توٌنً جبران 94
صحٌفة "النهار" 

 البٌروتٌة
 لبنان

 إٌران   مخرج بناهً جعفر 95

 ممثل بالكونغرس ترنر جم 96
 -بٌت الخدمات المسلحة 

 الكونغرس

الوالٌات 
 المتحدة

 مطر جمٌل 97

كاتب سٌاسً و إعالمً 
مدٌر المركز العربً  -

لبحوث التنمٌة و 
 المستقبل

العربً لبحوث المركز 
 التنمٌة و المستقبل

 مصر

 برٌطانٌا جرٌدة "الحٌاة" كبار المحررٌن خازن جهاد 98

 وكٌل الوزارة المساعد الوزٌر جهاد  99

مكتب  -وزارة التخطٌط 
السلطة  -الوكٌل المساعد 

 الفلسطٌنٌة

 فلسطٌن

 محرر فٌدل هول جودث 100
Index on 

Consorship 
 برٌطانٌا

 بروفسور جوف جورج 101
جامعة كٌنز كولدج فً 

 لندن
 برٌطانٌا

 سولٌفان جورج 102

بروفسور فً 
فرع   رئٌس -  الحقوق

رئٌس مجلس  -
 الدراسات

 فرنسا جامعة دورهام

 فرنسا حزب األكثرٌة نائب فرنسً فناش جورج 103

 طعمة جوزف 104
مسؤول الشؤون 
العربٌة بالحزب 

 فرنسا PSالحزب االشتراكً 



 االشتراكً

 سٌغل جوزٌف 105
زمٌل فً مجلس 

 دوغلس دٌلون
 مجلس العالقات الخارجٌة

الوالٌات 
 المتحدة

   هواري جولٌان 106
مجلة أرابٌز ترندز 

Arabies trends 
 فرنسا

 باركنسون جون 107
بروفسور بالعلوم 

 السٌاسٌة
 نٌوزٌلند جامعة ٌورك

 سناتور سنونو جون 108
 -  مجلس الشٌوج

 الشؤون الخارجٌة

الوالٌات 
 المتحدة

 خوري جٌزٌل 109
صحفً و مقدم برامج 

 فً قناة العربٌة
 لبنان محطة العربٌة

 الكونغرس ممثل بالكونغرس نسنبرنرس جٌمس 110
الوالٌات 
 المتحدة

 العبد هللا حامد 111
أستاذ فً العلوم 

 السٌاسٌة
 الكوٌت جامعة الكوٌت

 أبو عٌسى حسام عبد السالم 112
نائب رئٌس مجلس 

 اإلدارة
 قطر مجموعة السالم

 قطر حةالدو رجل أعمال السلمانً حسن 113

 المغرب صحٌفة "الصباح" رئٌس التحرٌر العطافً حسن 114

 أبو نعمة حسن 115

سفٌر و مندوب سابق 
لألردن لدى األمم 

 بنٌوٌوركالمتحدة 

 األردن األمم المتحدة

 مكً حسن 116
عمٌد مركز البحوث و 

 الدراسات
 انالسود جامعة أفرٌقٌا العالمٌة

 رئٌس عبٌدي حسنً 117

مركز الدراسات و البحوث 
حول العالم العربً 

 CERMAMالمتوسط 

 سوٌسرا

 قطر شركة رافكو العضو المنتدب آل سعد حمد بن سعد 118

 قندٌل حمدي 119
مستشار إعالمً فً 

 الٌونسكو
 مصر الٌونسكو

 مصر جامعة عٌن شمس لٌة اإلعالمك ٌوسف حنان 120
  

  

 

 

 

 2 صحفة  (لالسم األبجدي الترتيب حسب) المشاركين قائمة

 الدولة المؤسسة  فيالوظي المسمى العائلة االسم الرقم

 فلسطٌنبرنامج  -قناة الجزٌرة  برنامج الكتاب الحروب خالد 121



 الكتاب

 رئٌس المجلس صفوري خالد 122
المعهد اإلسالمً للتجارة 

 الحرة

الوالٌات 
 المتحدة

123 
خالد عبد الحمٌد 

 عبد الرحٌم 
 قطر   مدٌر عام العمادي

 الكوٌت جامعة الكوٌت بروفسور النقٌب خلدون 124

 بروفسور الخلٌل خلٌل 125
جامعة اإلمام محمد بن 

 سعود اإلسالمٌة

المملكة العربٌة 
 السعودٌة

 رئٌس التحرٌر إدرٌسً خلٌل 126

صحٌفة "أجوردوي 
لوماروك" الناطقة 

 بالفرنسٌة

 المغرب

 محلل اقتصادي كٌنٌنمونت خلٌن 127

قسم الشرق األوسط وشمال 
شركة إرشاد  -إفرٌقٌا 

 األعمال الدولٌة

 برٌطانٌا

 الجزائر جرٌدة "الصباح" رئٌس التحرٌر بوغالٌا خودٌر 128

 برٌطانٌا   كبٌر المراسلٌن خٌر هللا خٌر هللا 129

 أمٌن السجل ونٌنجبر دافٌد 130
مركز أكسفورد للدراسات 

 اإلسالمٌة
 برٌطانٌا

 برٌطانٌا   سفٌر سابق راٌت دافٌد 131

 ستٌل أكود دافٌد 132

عضو مجلس 
 -اللوردات البرٌطانً 

الزعٌم السابق لحزب 
 Liberalاألحرار 
Party ًالبرٌطان   /

رئٌس الفخري لمنظمة 
ٌبة "المعونة الط

  MAPللفلسطٌنٌٌن" 

مجلس اللوردات البرٌطانً 
منظمة "المعونة الطٌبة  -

 MAPللفلسطٌنٌٌن" 

 برٌطانٌا

 شٌدجً دافٌد 133
عضو البرلمان 

 البرٌطانً
 برٌطانٌا البرلمان البرٌطانً

 المدٌر التنفٌذي فرٌنش دافٌد 134
مؤسسة وٌستمنستر 

 للدٌمقراطٌة
 نٌابرٌطا

 االتحاد المحافظ األمرٌكً رئٌس مجلس اإلدارة كٌن دافٌد 135
الوالٌات 
 المتحدة

 جٌشوتو دانٌل 136

مستشار دولً مختص 
بوضع المرأة فً 

 العالم العربً

 فرنسا  

 نٌب دانٌٌل 137
رئٌس برنامج الشرق 
 األوسط وشمال أفرٌقٌا

متعاونة معهد الخدمات ال
الملكٌة للدراسات حول 

 RUSIالدفاع و األمن

 برٌطانٌا



 مجلس العالقات الخارجٌة   كبر دجودث 138
الوالٌات 
 المتحدة

 المدٌر العام برادشو دجٌرٌمً 139

شركة غرٌفون 
 Gryphon  بارتنرز

Partners 

 برٌطانٌا

 لبنان دة "الحٌاة"جرٌ صحفً البزري دالل  140
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