
 قائمة تأسماء السادة المشاركين 

 في االجتماع التنسيقي لألعضاء العرب 

 تمجلس إدارة مكتة العمل الدولي

 (8303 مارس/ آذار 81 )جنيف،  703الدورة 
 

 

 انًذَر انعاو نًُظًح انعًم انعرتُح  يعانٍ انسُذ/ أحًذ يحًذ نقًاٌ -1

ائًح نجايعح انذول انعرتُح رئُس انثعثح انذ سعادج انسفُر/ سعذ انذٍَ انفرارجٍ -2

 تجُُف

 ذونح فهسطٍُ تجُُفانثعثح انذائًح ن سفُر  سعادج انسفُر/ إتراهُى خرَشه -3

 ثعثح انذائًح نهجسائر تجُُفانسفُر  سعادج انسفُر/ إدرَس انجسائرٌ -4

 

 اتـــــــالحكوم
 

 حكىياخ / ذىَس   سايُح شىتح /انسُذج -5

 ُاٌحكىياخ/ نث  انسُذج سىسٍ صثرا -6

 حكىياخ/ يصر   انسُذج/ يًُ وهثه -7

 حكىياخ / يصر يحًذ قاسى انسُذج/ سىزٌ -8

 انثعثح انذائًح نذونح فهسطٍُ تجُُف  انسُذ/ إتراهُى يىسً -9

  انثعثح انذائًح نهًًهكح انًغرتُح تجُُف انسُذ/ يصطفً انثىعساوٌ -10

 ُُفانثعثح انذائًح نذونح قطر تج  انسُذ/عهٍ أحًذ انخهُفٍ -11

 تجُُف نهًًهكح انعرتُح انسعىدَح انثعثح انذائًح  يحًذ األسًرٌانسُذ/  -12

 انكىَد تجُُف انثعثح انذائًح نذونح  يانك انىزاٌانسُذ/  -13

 حكىياخ / جًهىرَح يصر انعرتُح  انسُذ/ جًال سرور -14

 انثعثح انذائًح نهجسائر تجُُف  انسُذ/ انحسٍ انثاٌ -15

 األردٌحكىياخ /   ًراخيهُة انُانسُذ/  -16

 حكىياخ / األردٌ  انسُذ/ فاَذ انهثاهثح -17

 حكىياخ / نثُاٌ  انسُذ/ شرتم خهُفح -18

 

 
 عما األأصحاب 

 
 أصحاب أعًال/ ذىَس   انسُذ/ عهٍ انًقاَُسٍ -19

 أصحاب أعًال / نثُاٌ   انسُذ/ فؤاد تهثىل -20



 

 

 

 

 

 العمــــــــا 
 

 عًال / انثحرٍَ  ٍُانسُذ/ عثذ اهلل يحًذ حس -21

 عًال/ األردٌ   انسُذ/ يازٌ انًعاَطح -22

 

 منظمة العمل الدولية
 

 انًكرة اإلقهًٍُ نًُظًح انعًم انذونُح فٍ  يذَر  َذي انُاشف انسُذج/  -23 

 تُروخ

 

 تجُُفذَىاٌ انًذَر انعاو نًكرة انعًم انذونٍ يسرشار تانسُذ/ يحًذ عهٍ ونذ سُذٌ    -24

 

 العرتيةمنظمة العمل 
 

 يذَر يكرة انثعثح انذائًح نًُظًح انعًم انعرتُح تجُُف  انسُذ/ رضا قُسىيح -25

 

 يكرة انثعثح انذائًح نًُظًح انعًم انعرتُح تجُُف  انسُذج/ زهُرج قصثىٌ -26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 سفُر انثعثح انذائًح نذونح فهسطٍُ تجُُف  سعادج انسفُر/ إتراهُى خرَشه -

      0227967660 

 سفُر انثعثح انذائًح نهجسائر تجُُف  سعادج انسفُر/ إدرَس انجسائرٌ -

      0229598484 

 انثعثح انذائًح نذونح فهسطٍُ تجُُف   انسُذ/ إتراهُى يىسً -

      0227967660 

 حكىياخ / ذىَس     انسُذج/ سايُح شىتح             -

        078838304 s.iffrit@rnas.gov.tn 

 حكىياخ/ نثُاٌ     سُذج سىسٍ صثراان -

    03970592  sausan100@hotmail.com 

 حكىياخ/ يصر     انسُذج/ يًُ وهثه -

       24037562 monmon 55000@yahoo.com 

 حكىياخ / يصر   انسُذج/ سىزٌ يحًذ قاسى -

     20102889056 

 ُح تجُُفانثعثح انذائًح نهًًهكح انًغرت   انسُذ/ يصطفً انثىعساوٌ -

 0227918181 

 انثعثح انذائًح نذونح قطر تجُُف   انسُذ/عهٍ أحًذ انخهُفٍ -

     0795545555 

 انثعثح انذائًح نذونح انكىَد تجُُف    انسُذ/ يانك انىزاٌ -

     alwazzan@kuwaitmission.ch 

 حكىياخ / جًهىرَح يصر انعرتُح   انسُذ/ جًال سرور -

     2022609882 

 حكىياخ / األردٌ  ذ/ يهُة انًُراخانسُ -

     info@jordanmission.ch 

 حكىياخ / األردٌ   انسُذ/ فاَذ انهثاهثح -

   96265675533 gfjtu@go.com.jo 

 حكىياخ / نثُاٌ   انسُذ/ شرتم خهُفح -

     009613813927 chkhafe@yahoo.com 

 أصحاب أعًال/ ذىَس  انسُذ/ عهٍ انًقاَُسٍ -

     749582 

 أصحاب أعًال / نثُاٌ   انسُذ/ فؤاد تهثىل -

     0792811109 



 
 

 

 عًال / انثحرٍَ  انسُذ/ عثذ اهلل يحًذ حسٍُ -

0097339800999 – 0795753627     

amhbahrein@hotmail.com 

 عًال/ األردٌ  انسُذ/ يازٌ انًعاَطح -

      96265675533 gfjtu@go.com.jo 

 

 يسرشار تًُظًح انعًم انذونُح تجُُف سُذٌانسُذ/ يحًذ عهٍ ونذ  -

     0795931393 - 0227996413 

 


