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 يعهىياث االحصال جهت انعًم/انىظيفت انبهد اسى انًشارك و

 يذَش يشكض االعتًبد وضجط انجىدح انًًهكخ األسدَُخ انهبشًُخ انًهُذط يحًذ خُش اسشُذ 1
                 : يىثبَم

 mirshed_eng@yahoo.com ثشَذ إنكتشوٍَ:

 يؤعغخ انتذسَت انًهٍُ -سئُظ لغى انتىجُّ واإلسشبد انًهٍُ انًًهكخ األسدَُخ انهبشًُخ انغُذ نطفٍ ججُم 2
        -  -      : يىثبَم

  lutfijbail@yahoo.comثشَذ إنكتشوٍَ: 

 يؤعغخ انتذسَت انًهٍُ -سئُظ لغى انتصُُف وانتىصُف انًهٍُ انًًهكخ األسدَُخ انهبشًُخ انغُذ يبصٌ طىثبعٍ 3
        -  -     : يىثبَم

  jodeh_mazeh@yahoo.comثشَذ إنكتشوٍَ: 

 انًُغك انىطٍُ –يذَش إداسح دساعبد ويعهىيبد عىق انعًم  دونخ االيبساد انعشثُخ انششَف أحًذانذكتىس صٍَ  4
        -  -      : يىثبَم
          - -    تهفىٌ: 

  zh.alshareef@mol.gov.aeثشَذ إنكتشوٍَ: 

 أخصبئٍ جىدح أول انجحشٍَيًهكخ  نًُظ عجذ انعضَضانغُذح  5
         -     تهفىٌ: 
            -     :يىثبَم

  lisa@mol.gov.bhثشَذ إنكتشوٍَ: 

 يًهكخ انجحشٍَ جًبل انغهًبٌانغُذ  6
 بنُخ ًوٌ انعيذَش إداسح انشؤ

 نىصساء انعًم نذول انخهُج انعشثٍ ٌانًكتت انتُفُز

         -     تهفىٌ: 
           -    : يىثبَم
         -    فبكظ: 

  jamal.alsalman@gcclsa.orgثشَذ إنكتشوٍَ: 

 يذَش يششوع فٍ انىكبنخ انىطُُخ نهتشغُم / وصاسح انعًم انجضائش انغُذ عً أحًذ ععُذ 7
           -    : يىثبَم

  ucladz@yahoo.frثشَذ إنكتشوٍَ: 

 يذَش عبو إداسح انتصُُف وانتىصُف انًهٍُ / وصاسح انعًم انًًهكخ انعشثُخ انغعىدَخ األعتبر أحًذ أثى عجبح 8

        -  -      : يىثبَم
          - -    تهفىٌ: 
        - -     فبكظ: 

  aabuabat@mol.gov.saثشَذ إنكتشوٍَ: 
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 يعهىياث االحصال جهت انعًم/انىظيفت انبهد اسى انًشارك و

 انغُذح خىنخ كُُُخ 9
انجًهىسَخ انعشثُخ 

 انغىسَخ
 GIZاعتشبسَخ انىكبنخ األنًبَُخ نهتعبوٌ انذونٍ 

       -   -      : يىثبَم
  khkonyna@gmail.comثشَذ إنكتشوٍَ: 

 انشؤوٌ االجتًبعُخ انعًم ووصاسح  جًهىسَخ انعشاق انغُذ صبدق خضعم 11
         -  -      : يىثبَم

  sadalkin@yahoo.comثشَذ إنكتشوٍَ: 

 عهطُخ عًبٌ ٍانشئُغصَُت دادشبِ  انغُذح 11
وصاسح  -انًذَشَخ انعبيخ نهتخطُط وانتطىَش -يذَش دائشح االحصبء 

 انمىي انعبيهخ

         -     : يىثبَم
                 تهفىٌ: 
         -     فبكظ: 

 Zeinab77100@yahoo.comثشَذ إنكتشوٍَ: 

 انًُغك انىطٍُ / وصاسح انعًم دونخ فهغطٍُ يحًىد َجىوانغُذ  12

                : يىثبَم
                تهفىٌ: 
               فبكظ: 

 miki_njoum@yahoo.comثشَذ إنكتشوٍَ: 

 وانتصُُفبد انًكتت انًشكضي نالحصبءيذَش دائشح انًُهجُبد  دونخ فهغطٍُ انغُذ حغٍُ يغبيظ 13

                : يىثبَم
           -    تهفىٌ: 
          -     فبكظ: 

 hmugamis@pcbs.gov.psثشَذ إنكتشوٍَ: 

 دونخ فهغطٍُ انغُذ عبصى انصبنح 14
 يذَش دائشح تًُُخ انتشغُم 

 وصاسح انعًم 

                : يىثبَم
                تهفىٌ: 
          -    فبكظ: 

 ww_ww44@yahoo.comثشَذ إنكتشوٍَ: 

 سئُظ يصهحخ إحصبء انُذ انعبيهخ / وصاسح انعًم انجًهىسَخ انهجُبَُخ انغُذ حغٍُ شههىة 15

                : يىثبَم
                 تهفىٌ: 
                         فبكظ: 

  hussien.ch@hotmail.comثشَذ إنكتشوٍَ: 

mailto:khkonyna@gmail.com
mailto:sadalkin@yahoo.com
mailto:Zeinab77100@yahoo.com
mailto:miki_njoum@yahoo.com
mailto:hmugamis@pcbs.gov.ps
mailto:ww_ww44@yahoo.com
mailto:hussien.ch@hotmail.com


 
 مىظمة العمل العربية

 ورشت انعًم انقىييت حىل
 "نهًهٍ "حطىير وححديث انخصُيف انعربي انًعياري

  ردَيت انهاشًيتانًًهكت األ/ عًاٌ  - 52/6/5105
 

 الوكالة األلماوية للتعاون الدولي
 

 قائمة المشاركيه
 

Page   of   

 يعهىياث االحصال جهت انعًم/انىظيفت انبهد اسى انًشارك و

16 
 انغُذح عىَُب فىَتٍُ

 
 GIZيذَشح يششوع  انجًهىسَخ انهجُبَُخ

                 تهفىٌ: 
 sonia.fontaine@giz.deثشَذ إنكتشوٍَ: 

 انغُذ فتحً يىعً يحًذ 17
 نُجُب
 

 وصاسح انعًم

          -     تهفىٌ: 
             -     :يىثبَم
          -    فبكظ: 

 alhbaci@hotmail.comثشَذ إنكتشوٍَ: 

 وصاسح انعًم نُجُب انغُذ يحًىد انههت 18
           -    تهفىٌ: 
          -    فبكظ: 

 mahmoudelaheb@yahoo.comثشَذ إنكتشوٍَ: 

19 
انغُذ أششف سَبض عجذ 

 انحًُذ
 وصاسح انمىي انعبيهخ وانهجشح  -يذَش االداسح انعبيخ نهحبعجبد جًهىسَخ يصش انعشثُخ 

                 : يىثبَم
              فبكظ: 

 ariad@mome.gov.egثشَذ إنكتشوٍَ: 

 جًهىسَخ يصش انعشثُخ  ًَبٌ حغٍُُ سضىاٌإانغُذح  21
وصاسح انمىي  -وٌ يشاكض انتذسَت ؤنشكجُش ثبحثٍُ ثبالداسح انعبيخ 

 انعبيهخ وانهجشح
           -    : يىثبَم

 emanradwan@hotmail.comثشَذ إنكتشوٍَ: 

 انتشثُخ وانتعهُىوصاسح  - يذَش عبو انتعهُى وانتذسَت انًهٍُ جًهىسَخ يصش انعشثُخ ٍانغُذح فبَضح عُذ يحًذ يتىن 21

                 : يىثبَم
                تهفىٌ: 
               فبكظ: 

 fayza.mettwaly@yahoo.comثشَذ إنكتشوٍَ: 

 جًهىسَخ يصش انعشثُخ عًبء عجذ انشعىلأانغُذح  22
نهتعجئخ انعبيخ  ٌانجهبص انًشكض - دنخداسح انتصبَُف واألإيذَش 

 حصبءواإل

                 : يىثبَم
                تهفىٌ: 
               فبكظ: 

 magymona25@yahoo.comثشَذ إنكتشوٍَ: 
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 يعهىياث االحصال جهت انعًم/انىظيفت انبهد اسى انًشارك و

 وانتصبَُفسئُظ يصهحخ انتكىٍَ انًهٍُ  انًًهكخ انًغشثُخ ٍانغُذح َجُخ كُىَ 23

        -  -      : يىثبَم
            -    تهفىٌ: 
          -     فبكظ: 

  najiaguenouni13@yahoo.frثشَذ إنكتشوٍَ: 

 خى انسيد أحًد انبكاي 24
انجًهىسَخ اإلعاليُخ 

 انًىسَتبَُخ
 وانعًم يىظف ثىصاسح انىظُفخ انعًىيُخ

              تهفىٌ: 
 abdelkaderkhou@hotmail.comثشَذ إنكتشوٍَ: 

  يحًد شريف انسيد 25
يُظًخ انعًم انعشثُخ/ 
 جًهىسَخ يصش انعشثُخ

 يذَش إداسح انتًُُخ انجششَخ وانتشغُم

                  : يىثبَم
               تهفىٌ: 
              فبكظ: 

 mohamedalo46@yahoo.com: ٍثشَذ إنكتشوَ

  رباب طهعج حايد انسيدة 26
يُظًخ انعًم  انعشثُخ / 
 جًهىسَخ يصش انعشثُخ

 سئُظ وحذح انتًُُخ وانتذسَت وانتصُُف انًهٍُ

                  : يىثبَم
               تهفىٌ: 
              فبكظ: 

 rabab@alolabor.comثشَذ إنكتشوٍَ: 

 

¤ ¤ ¤ 

 

 

 رباب
 ط/ رباب + يحًد
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