الهيكل التنظيمي ملركزحرمون للدراسات املعاصرة ومؤسساته وبرامجه
مجلس األمناء
عضو
باسل العودات

عضو
جاد الكريم الجباعي

عضو
حازم نهار

عضو
حبيب عيس ى

عضو
عضو
ديمة عز الدين عبد الحكيم قطيفان

رئيس
خضر زكريا

عضو
عضو
عضو
واحة ال راهب يوسف بريك يوسف سالمة

عضو
غسان جباعي

املديرالعام
حازم نهار

املكتب التنفيذي
آالن خضركي باسل العودات

حسام السعد

مجدي داوود

نور آل عمو

يوسف سالمة
مديرمكتب املديرالعام
إيفا رشدوني

قطاع الدعم والخدمات اإلدارية

قطاع الدراسات واألبحاث

إدارة املوارد البشرية
مدير
مسؤول

آالن خضركي
ميرفت حريز

مدير
مشرف

مسؤول

إب راهيم الفوال

مسؤول
مسؤول
مسؤول

عبد هللا تركماني
سعد هللا الشريف
منذر الشيخ

إدارة الشؤون اإلدارية واملالية

مرصد حرمون

مدير
مشرف

آالن خضركي
محمد يمان تبان

نادر جبلي

مسؤول

براءة العوض

باسل العودات
التقريرالخاص

إدارة العالقات العامة
نورآل عمو
إيفا رشدوني
هديل كيوان

مدير
مشرف
مسؤول

برامج املركز

وحدة دراسة السياسات
عبد الكريم هاشم
باسل العودات

مشرف
مسؤول

محمد سليمان
فادي كحلوس

املؤسسات املنبثقة عن املركز

برنامج تنمية الثقافة
صالون هنانو

صحيفة جيرون االلكترونية
مدير

صالون الكواكبي
عبد هللا تركماني

عبد الوهاب بدرخان
خطار أبو دياب
ساطع نور الدين

عضو

ميشيل كيلو

عضو

إيفا رشدوني  /العالقات العامة

صالون الجوالن
مدير
عضو

فوزي أبو صالح
أيمن أبو جبل

عضو
عضو
عضو

وئام عماشة
تيسير خلف
ماجد كيالي

إدارة أنظمة املعلومات
مدير
مسؤول

إدارة التحريروالتدقيق اللغوي

هيئة التحرير
رئيس التحرير
مدير التحرير
مدير القسم الثقافي
مدير األخبار وامل راسلين

هيئة التحكيم
باسل العودات
مرشد النايف
غسان جباعي

مدير
مشرف

سماح حكواتي
علي الحسين

محرر
محرر

سالف علوش
محمد املصطفى

منتدى زيتون
هيثم مروان
مدير
املسؤول اإلعالمي خالد الهبل

نزار أيوب
نادر جبلي

مدير
باحث

مدير
مصمم غرافيك

نزار أيوب
إيفا رشدوني
الكسندر ورد
إيما كابرول
لورينزو باريال

مشرف
منسق
باحث
باحث
باحث

وحدة الدراسات االقتصادية
حسام السعد
أحمد سعد الدين

مشرف
منسق

وحدة الترجمة والتعريب
مترجم متعاون
مترجم متعاون
مترجم متعاون
مترجم متعاون
مترجم متعاون
مترجم متعاون
مترجم متعاون

أنس عيس ى
مروان زكريا
سمير رمان
علي كمخ
فاتن شمس
محمد صالح
ياسمين الشمري

عضو

عبد الباسط سيدا

عضو
عضو

عزام أمين
منير الخطيب
الهيئة االستشارية

عضو
عضو
عضو
عضو

باسل الحافظ
كرم رسام

أحمد برقاوي
أحمد حاجي صفر
جاد الكريم الجباعي
خضر زكريا
ريمون معلولي
عزيز العظمة
يوسف بريك

الدعم التقني والفني واإلداري

برنامج جوائزاملركز
قاسم سالمة
نورآل عمو

جائزة حسين العودات للصحافة العربية
منسق

باسل العودات

إدارة اإلنتاج الفني
برنامج الباحثين الزائرين الدوليين
باسل الحافظ
كرم رسام

اإلنتاج الفني
مدير اإلنتاج الفني
مصمم غرافيك

يوسف سالمة
بدر الدين عرودكي
حسام السعد
عبد هللا تركماني
سماح حكواتي

رئيس التحرير يوسف سالمة
سكرتير التحرير حسام السعد
بدر الدين عرودكي
عضو
رشيد الحاج صالح
عضو
عبد هللا تركماني
عضو

عضو
عضو
عضو

فريق اإلعالميين
وحدة املقاربات القانونية

بدر الدين عرودكي
مدير
املدير التنفيذي نور آل عمو
مجدي داوود  /اإلخراج الفني
عضو
سماح حكواتي  /التحرير والتدقيق اللغوي

مسؤول التحرير والتدقيق اللغوي محمد املصطفى

مجدي داوود
تيماء بريك

الهيئة اإلدارية

الهيئة األكاديمية
مجلس املستشارين

مدير

هيئة التحرير

محمد سليمان

وحدة األبحاث االجتماعية
حسام السعد
مدير
استشاري
يوسف بريك
استشاري
يوسف سالمة
طالل املصطفى
باحث
باحث متعاون محمد نور النمر
باحث متعاون ساشا العلو
باحث متعاون مضر الدبس

دار ميسلون للطباعة والنشروالتوزيع

شبكة جيرون اإلعالمية

مجلة قلمون

جائزة ياسين الحافظ في الفكر السياس ي

معهد الجمهورية
املدير األكاديمي يوسف سالمة

إعالمي
إعالمي
إعالمي

حافظ قرقوط
سامر األحمد
نسرين أنابلي

إعالمي
إعالمي

منار عبد الرزاق
روشان بوظو

إعالمي

صبحي فرنجية

األمانة العامة للجائزة
فريق امل راسلين

رئيس
عضو
عضو
عضو
عضو

يوسف سالمة
جاد الكريم الجباعي
منير الخطيب
بدر الدين عرودكي
رشيد الحاج صالح

مراسل
مراسل
مراسل

عضو
عضو

صقر أبو فخر
سماح حكواتي

مراسل
مراسل

فارس وتي
عاصم الزعبي
خالد محمد
طارق أمين
دياب الحمدو

مجدي داوود
كرم رسام

خضر زكريا
يوسف بريك
حسام السعد
طالل املصطفى
الدعم التقني والفني واإلداري
مجدي داوود
قاسم سالمة

