
المجلس العربي للطفولة والتنمية

الجهةالوظيفةاالسمم

1
الجمعية المصرية لطب االطفالرئيسحسين كامل بهاء الدين. د

2
وزير التضامن االجتماعي األسبقأحمد البرعي/  د

3
جريدة األهرامالشاعر والكاتباحمد عبد المعطي حجازي/ أ

4
ايناس مكاوي/ مستشار أول 

مدير إدارة المرأة واألسرة 

والطفولة
جامعة الدول العربية

5
عميد كلية الدراسات العلياعبد هللا النجار/ د. أ

جامعة - كلية الشريعة والقانون 

األزهر

كاتب ومفكريوسف القعيد/ د6

خبير في مجال التنمية االجتماعيةنبيل صموئيل/ د7

8
كلية اآلداب جامعة القاهرة أستاذ علم االجتماعأحمد زايد/ د

9

خبير في مجال التربيةملك زعلوك/  د
مدير معهد  الشرق األوسط للدراسات العليا 

بالجامعة األمريكية
10

جامعة القاهرة-كلية اآلداب مدرس علم النفسمنال زكريا/د

11
جامعة حلوان-كلية اآلداب مدرس علم االجتماعمنى الحديدى/د

12
المعهد العالي لدراسات الطفولةعميدهيام نظيف/ د. أ
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المجلس العربي للطفولة والتنمية

الجهةالوظيفةاالسمم

13
جمال شفيق أحمد عامر/ د.أ

أستاذ علم النفسي االكلينيكي

ورئيس

- قسم الدراسات النفسية لالطفال 

جامعة عين شمس

المجلس القومي للطفولة واألمومةباحثلمياء حسن. أ14
المجلس القومي للطفولة واألمومةكبير باحثينداليا  محمود علي/ أ15
المنظمة الكشفية العربيةاألمين العام السابقفتحي محمود فرغلي/ أ16

17
أستاذرباب الحسينى/ د

المركز القومي للبحوث االجتماعية 

والجنائية

18
جمعية رياض الكوثرعضوهايدي طاهر/ د

19
ماجي سعد. أ

إدارة - مسؤول حماية الطفولة 

المرأة واالسرة والطفولة
جامعة الدول العربية

20
جامعة الدول العربيةإدارة المرأة واالسرة والطفولةعمران فياض/ ا

21
الحركة الوطنية للتغييرمؤسسجيفارا على البحيري/ د

22
منظمة العمل العربيةرئيس وحدة المرأة والطفولةرانيا فاروق ابراهيم/ أ

طلعت عبد القوي / د23
 االتحاد  العام للجمعيات األهليةرئيس

24
مكتب اليونسكو بالقاهرةمديرغيث فاريز. د

25
مكتب اليونسكو بالقاهرةخبير وطني للتربيةشيرين خالف/ د

26
رئيسعبد الرحمن العوضي/ د.ا

الجمعية العربية األفريقية للوجستيات 

والنقل

27
جامعة االزهرأستاذ طب ومستشار باألزهرأحمد دره/ د

28
راندة احمد  شاهين. د

وكيل وزارة رياض األطفال 

والتعليم االساسي
وزارة التربية والتعليم
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المجلس العربي للطفولة والتنمية

الجهةالوظيفةاالسمم

29
وزارة التربية والتعليمرئيس قطاع التعليم العامعماد الدين الوسيمي/ د. أ

كلية التربية حلوانأستاذ اقتصاديات وتخطيط التعليمعبد اللطيف محمود/د30

31
يوسف عبد الباسط ابراهيم. ا

رئيس االدارة المركزية للرعاية 

االجتماعية
وزارة التضامن االجتماعي

32
سوسن رضوان/ د

خبير طفولة مبكرة 

ومدير

جمعية اشراقة لتنمية الطفل 

والمجتمع

33
جمعية زهور الحياةرئيس مجلس إدارةهدية السعيد احمد/ د

34
دار الهالل- مجلة المصورمدير تحريرإيمان رسالن.ا

35

جريدة األخبارمدير تحريرأسامة عجاج

36
صحفية بجريدة البرجويهكاتبة وصحفيةسهير االمام

37
صحفي- كاتب مجدى الدقاق/  أ

38
حرةصحفية تحت التمرينسعاد ابو النصر/ د

39
اذاعة صوت العربمذيعةاميرة المليجي/ أ

وكالة االنباء السعوديةمدير مكتبعبد اهلل الثقفي40

جريدة االهرامنائب رئيس تحريرصفاء شاكر/ أ41

42
مذيعة اطفالشيماء محمد القصبي/ ا

 -  MDCقناة 

43
مجلة لغة العصرصحفية تحت التمرينسلوى اسماعيل/ أ

44
جريدة الجمهوريةنائب رئيس تحريرحميدة عبد المنعم
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المجلس العربي للطفولة والتنمية

الجهةالوظيفةاالسمم

45
جريدة إضاءة اإللكترونيةصحفيةزينب مكي/ أ

46
جريدة إضاءة اإللكترونيةصحفيةايناس كمال/ أ

47

المجلس العربي للطفولة والتنميةاألمين العامحسن البيالوي.د48

49
المجلس العربي للطفولة والتنميةمدير إدارة البحوث تنمية المعرفةمحمد رضا فوزي.م

50
المجلس العربي للطفولة والتنميةمنسقة وحدة إعالم الطفولةإيمان بهي الدين. أ

51
المجلس العربي للطفولة والتنميةالخبيرة بالمجلسسهير عبد الفتاح. د

52
المجلس العربي للطفولة والتنميةالمحاسب األول والمراجع الداخليهشام الليثي. أ

53
المجلس العربي للطفولة والتنميةاختصاصي أول شئون إداريةمحمد سعيد. أ

54
معتز صالح الدين. م

اختصاصي أول نظم تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت
المجلس العربي للطفولة والتنمية

55
المجلس العربي للطفولة والتنميةاختصاصي إعالممروة هاشم. أ

56
المجلس العربي للطفولة والتنميةمسئول الطباعة والنشرمحمد أمين/ أ

57
إيمان عباس. أ

إدارة   - (سكرتارية الندوة )مساعد فني 

البحوث وتنمية المعرفة
المجلس العربي للطفولة والتنمية

58
المجلس العربي للطفولة والتنميةمساعد فنيامنية احمد زينهم

59
المجلس العربي للطفولة والتنميةمتدربةدنيا محمد امين

60
المجلس العربي للطفولة والتنميةمساعد فنيرنيم الهامي

من المجلس العربي للطفولة والتنمية
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