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  2030الورشة اإلقليمية حول دليل المتابعة واإلبالغ عن مؤشرات التنمية المستدامة 

 الدولي للسكان والتنمية في اإلقليم العربي  المستندة إلى برنامج عمل المؤتمر

 2019يونيو/ حزيران  26-27
 األردن -عمان

 قائمة المشاركين
 فم الهاتفالبريد االلكتروني ور  المسمى الوظيفي االسم الدولة #
 عبد اللطيف عياصرة سليممحمد  االردن  .1

وحدة  مدير/مساعد إحصائي
 التنمية المستدامة

Tel: +962777805156 

email: ayasrah@dos.gov.jo 

 Tel: +973178162 إحصائي دالل جاسم محمد الجاسم  البحرين  .2

email: dalal.aljasim@iga.gov.bh 
 Tel: +21671891002 كاهلية مدير  سارة سالمي  تونس  .3

email: salmi_sarra@yahoo.fr 
 Tel: +249909001793 إحصاء مفتش مروة محمد نور عيسى محمد نور السودان  .4

email: marwa.noor90@gmail.com 
 Tel:  +963944287653 إحصائي  محمود خلوف  سورية  .5

email: mahmoud.kalof@gmail.com 
6.  

 العراق

 Tel:  +9647702732318 إحصائي اقدم  انس ميسر فتاح

email: alcanary_an@yahoo.com 
 Tel: +9647700627537 إحصائي اقدم عبد هللا خالد عارف   .7

email: abdulla862005@yahoo.com 

 Tel:  +947736675532 رئيس إحصائيين  رنا سعدي خليل   .8

email: rana46red@yahoo.com 

 Tel: +9647702988346  رئيس ابحاث هيفاء عدنان محي الدين   .9

email: haifaad78@yahoo.com 

10.  
 رشا كامل عبد الرزاق

مشرفة -رئيس احصائيين  
 اإلحصاءات الصحية

Tel: +9647901240123 

email: rasha2kamal76@yahoo.com 

 Tel: +972599377965 رئيس قسم نضال كمال محمود عمر  فلسطين  .11

email: NIDALO@pcbs.gov.ps 
 Tel: +97477707928 رئيس قسم احصاءات البيئة م حسن محمد الحمودشيخة سال قطر  .12

email: salhmoud@psa.gov.qa 
 سلوى محمد علي السريتي ليبيا  .13

ادارة االحصاءات الديموغرافية 
 واالجتماعية 

Tel: +218926686152 

email: mhsalwa@yahoo.com 

 احمد محمد عبد المطلب رضوان مصر  .14
باحث إحصاءات سكانية 

 وتعدادات
Tel: +224023031 

email: drahmedradwan75@gmail.com 

 Tel:  +212537270083 رئيس مصلحة التربية والتكوين  محمد أمغود المغرب  .15

email: m.amaghoud@hcp.ma 

المجلس   .16
 االعلى للسكان

 Tel: +962780305156 باحث رئيسي غالب خليل طلب العزه 

Email: ghaleb.azzeh@hpc.org.jo 
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 الخبراء وفريق العمل
 

 الهاتف والعنوان اإللكتروني الوظيفة االسم المنظمة  الرقم
1.  

UNFPA 

 PD Specialist عصام طه
Tel: 009647827800709 

Email: taha@unfpa.org 

 PD Advisor عبدهللا الزعبي  .2

Tel: +962796871946 

       +201018358725 

Email: zoubi@unfpa.org 

 PD Programme Associate غادة دياب  .3
Tel: 0100 6270244 

Email: gdiab@unfpa.org 

 PD Focial point رفاه طريفي  .4
Tel: 00963991101660 

Email: trefi@unfpa.org 

 مسؤول برنامج السكان والتنمية دولت الشعراوى  .5
Tel: +1001310024 

Email: shaarawy@unfpa.org  

 Assistant Rep وهيبه سكاني  .6
Tel: +213661900778 

Email: sakani@unfpa.org 

 PD Focal Point صالح ال صالح  .7
Tel: +968 96520000 

Email: al-saleh@unfpa.org 

 منسق برامج بوشتى مرابط   .8
Tel: 0797779125 

Email: mourabit@unfpa.org 

 ضابط ادارة المعلومات ريم أبو خيران  .9
Tel: 00962785129240 

Email:abukhairan@unfpa.org 

 مسؤول برنامج السكان والتنمية إيناس طاهر محمد علي  .10
Tel: +967712224148 

Email: iali@unfpa.org 

 مسؤولة السكان والتنمية أفدوكيه الخوري  .11
Tel: 0096170232589 

Email:elkhoury@unfpa.org 

12.  ESCWA اسماعيل لبد  
Tel:  

Email: lubbad@un.org 

13.  

 المعهد

 Tel: +962795644514 خبير ديموغرافي  الدكتور عيسى مصاروه

Email: issa@aitrs.org 

 Tel: +96265549805 مسؤولة دورة ميادة ليث الشيخ قادر  .14

Email: mayada@aitrs.org 

 Tel: + 962 796335104 العالقات العامة مسؤول سهيل صالح  .15

Email: suhail@aitrs.org 

 Tel: +96265549805 المحاسبة معتز عماشة  .16

Email: moataz@aitrs.org 
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