
ن   الئحة المشاركني
اء "الرؤ�ة الع���ة   "2045اجتماع ف��ق الخ�ب

 2022آذار/مارس  24و 23القاهرة، 

 جمهور�ة م� الع���ة
 الس�د/ أحمد الس�د النجار 

 خب�ي اقتصادي مستقل 
elnaggar50@gmail.com 

 
 الس�د/ احمد يوسف احمد 

 أستاذ العلوم الس�اس�ة
 جامعة القاهرة ، كل�ة االقتصاد والعلوم الس�اس�ة

a7madyousef333@yahoo.com 
 

 العراق  جمهور�ة
ن شعبانالس�د/ عبد   الحسني
 خب�ي مستقل

drhussainshaban21@gmail.com 
 

 دولة ال���ت 
 الس�دة/ منال الفض�ي 

ف المستقبل  ارئ�س المجلس الدو�ي الست�ش 
 وزارة االعالم -  والتعل�م المستدام

Manalalfadhli76@gmail.com 
 

 الجمهور�ة اللبنان�ة
 الس�دة/ مار��ت عواد 

 ةمشارك ةأستاذ
وت  ي ب�ي

 الجامعة األم��ك�ة �ن
ma162@aub.edu.lb 

 
 د�ب نعمهأالس�د/ 

ي التنم�ة 
 مستشار �ن

adib.nehmeh@gmail.com 
 

ي صعب   الس�د/ فارس ايب
 مركز دراسات الوحدة الع���ة  -  مدير التح��ر 

fares.abisaab@caus.org.lb 
 

ي 
ّ  الس�د/ ناص�ف يوسف حيت

ي سابق   سف�ي ووز�ر 
 لبناين

nassif.hitti@gmail.com 
 

 الس�دة/ لونا أبو س���ح 
 مركز دراسات الوحدة الع���ة  - مدير عام

general@caus.org.lb-director 

 الجمهور�ة اللبنان�ة
 �ساط - المب�ضالس�دة/ لم�اء 

 رئ�سة معهد باسل فل�حان الما�ي واالقتصادي 
 وزارة المال�ة اللبنان�ة 

Lamiabissat@gmail.com 
 

 الس�دة/ فاد�ة كيوان 
 العامة لمنظمة المرأة الع���ة ةالمدير 

 أستاذة جامع�ة
fadiakiwan@gmail.com 

 
 دولة ليب�ا 

 الس�د/ محمد حمودة 
 مستشار رئ�س الوزراء 

eng.hammuda@gmail.com 
 

 الممل�ة الع���ة السعود�ة
 الع��ز الشدي الس�د/ ابراه�م عبد 

 خب�ي مستقل
ialsheddi@hotmail.com 

 
 جمهور�ة السودان 

 الس�د/ محمد حسب الرسول 
 خب�ي مستقل

rassoul63@yahoo.co.uk 
 

 الس�د/ ابراه�م البدوي 
 المدير التنف�ذي

 منتدى البحوث االقتصاد�ة 
iaelbadawi@erf.org.eg 

 
 الجمهور�ة التو�س�ة

ي -الس�دة/ من�ة عمار
 الف�ت

 قاض�ة ومستشارة 
ي للقانون الدو�ي   رئ�سة المركز العريب

ammarfeki@yahoo.com 
 

 الس�د/ عبد الحك�م بن حمودة 
 مدير المعهد الدو�ي 

hakimbh@hotmail.com 
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 الجمهور�ة ال�من�ة

ي  الملك عبد  الس�د/ عبد 
 الجل�ل المخال�ن

ي   مستشار الرئ�س ال�مين
 نائب رئ�س الوزراء وز�ر الخارج�ة السابق

almeklafee@gmail.com 
 

وت - االسكوا   ب�ي
 

ي   الس�دة/ روال دشيت
ن العام لألمم المتحدة  وك�لة األمني

 واألمينة التنف�ذ�ة لإلسكوا  
dashti@un.orgrola. 

 
ي 
 الس�د/ الط�ب الدجاين

وع   2045الرؤ�ة الع���ة المستقبل�ة مدير م�ش
altayeb.aldajani@un.org 

 
 اآل�سة/ روان نصار 

 باحثمساعدة 
nassarr@un.org 

 
ي 
 اآل�سة/ هالة عيتاين

 مال�ة  ؤولة شؤونمس 
itanih@un.org 

 
 والس�دة/ غادة جم�ل سنّ 

 شؤون إدار�ة ولوجست�ة ؤولة مس 
sinnog@un.org 
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