
 

 

   

 فـى قائمة المشاركين
 

 

 الندوة القومية حول

 " العمل حصن األمان االقتصادي للمرأة " 

 ((   2008يوليو  18 – 16جمهورية مصر العربية ،  الغردقـة /  )) 
 
 
 
 

 



 1 

 
 فى قائمة المشاركين

 الندوة القومية حول
 " العمل حصن األمان االقتصادي للمرأة " 

 ((   2008يوليو  18 – 16،  مصر العربيةجمهورية  الغردقـة /  )) 
 

 الــعـــنــــــــــــوان الوظيفة الجهة التابع لها البلــد االسم م

 أواًل : عضوات اللجنة   1
 

 السيدة / عطاف هلسه

 
 

 المملكة االردنية الهاشمية 

 
 وزارة العمل

 مدير مديرية عمل المراة 
 0096265802663:   الهاتـــــف

  0096265802663 : الفاكــــس

   00962795197799: الموبايـــل

e-mail : ehalasseh@yahoo.com  

2   
 

 السيدة / فوزية شهاب

 
 

 مملكة البحرين

 
 

 وزارة العمل 

 
 

 مديرة مكتب وزير العمل

 0097317641212:   الهاتـــــف

  0097317686999:  الفاكــــس

   009733968509: الموبايـــل

e-mail :  

3   
 

 

 السيدة / أفنان راشد الزياني

 
 
 

 مملكة البحرين

 
 
 

 غرفة تجارة وصناعة البحرين 

 
 
 
 

 سيدة اعمال

 0096312297676:   الهاتـــــف

 0097317294800:   الفاكــــس

 0097339681111:   الموبايـــل

e-mail : arcs cabatelco.com.bh 

منسقة اللجنة الوطنيةة للمةراة    االتحاد العام التعاوني للشغل الجمهورية التونسية  دة / منجية الزبيديالسي  4
 0021671332043:   الهاتـــــف العاملة

mailto:ehalasseh@yahoo.com
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 الــعـــنــــــــــــوان الوظيفة الجهة التابع لها البلــد االسم م

  0021671367903:  الفاكــــس

   0021698384298: الموبايـــل

e-mail :  

والتشةةةةغيل وال ةةةةما   وزارة العمةةةةل  الجمهورية الجزائرية  السيدة / لوكريز مريم  5
 االجتماعي 

 مديرة دراسات 
 00213650947:   الهاتـــــف

 00213661292:   الفاكــــس

 00213772285775:   الموبايـــل

e-mail :  

عميةةةدة كليةةةة إدارة االعمةةةال    كلية إدارة االعمال االهلية المملكة العربية السعودية الدكتورة / رفيدة خاشقجي  6
 6900671 فالهاتـــــ االهلية

 6060840/  6900672:   الفاكــــس

 0505319609 الموبايـــل

e-mail :rkhashoggi@yahoo.com  

7   
 

 السيدة / مروة األيتوني

 
 

 الجمهورية العربية السورية 

 
 

 غرفة صناعة دمشق وريفها

 
 

ع و مجلة  ادارة   رئيسةة    
 سيدات اعمال سوريا

 3730823/  2222205:   الهاتـــــف

 514438/  3332888:   كــــسالفا

 00693933594478:   الموبايـــل

e-mail : jalanbou@mail.com.sy  

8   
 

 السيدة / نعمات أحمد حسن

 
 

 جمهورية السودا  

 
 

 االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

 
 

رئيسةةة لجنةةة المةةراة العاملةةة    
 لطفل العربية وا

 00249183777463:   الهاتـــــف

mailto:jalanbou@mail.com.sy
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 الــعـــنــــــــــــوان الوظيفة الجهة التابع لها البلــد االسم م

  00249183777947:  الفاكــــس

   00249912120627: الموبايـــل

e-mail : swtuf@swtuf.com 

9   
 

 

 السيدة / سحر ناصر الكعبي

 
 
 

 سلطنة عما  

 
 

 غرفة تجارة وصناعة عما 

 
 

ع ةةةو مجلةةة  ادارة غرفةةةة  
 تجارة وصناعة عما 

 0096824602123:   الهاتـــــف

  0096824602124:  الفاكــــس

   0096899462223: الموبايـــل

e-mail : sahar@sadafs.com 

10   
 

 

 اآلنسة / ثريا شعيب

 
 
 

 الجمهورية اللبنانية

  
 
 

 االتحاد العام لنقابات لبنا 

 
 
 

مسةوولة فةةي المكتةب العمةةالي   
 المركزي 

 009613407238:   الهاتـــــف

  009611857410:  الفاكــــس

 :   الموبايـــل

e-mail :  

11   
 

 السيدة / عفاف معروف

 
 

 جمهورية مصر العربية 

 
 

 وزارة القوى العاملة والهجرة

 
 

 مدير إدارة شوو  المراة

 22609356:   الهاتـــــف

  22609882:  الفاكــــس

 :   الموبايـــل

e-mail :  

12   
 

 الدكتورة / حنان يوسف

 
 

 جمهورية مصر العربية 

 
 
 ظمة العربية للتعاو  الدوليالمن

 
المةةةةةدير التنفيةةةةة ي للمنظمةةةةةة 
العربيةةةةة للتعةةةةاو  الةةةةدولي /  
أسةةةتاع اعةةةعم جامعةةةة عةةةين    

 37621515:   الهاتـــــف
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 الــعـــنــــــــــــوان الوظيفة الجهة التابع لها البلــد االسم م

 :   الفاكــــس شم 

 012478959:   الموبايـــل

e-mail : aico_eg@yahoo.com 

13   
 

 الدكتورة / نزهة الشقروني

 
 

 المملكة المغربية

 
 
 

 
 

 عيأستاع جام

 0021237657662:   الهاتـــــف

 :   الفاكــــس

  0021261480833:  الموبايـــل

e-mail : chenouz@iam.net.ma 

 رئي  دائرة المراة اتحاد نقابات اليمن الجمهورية اليمنية السيدة / رضا أحمد قرحش  14
 00967126212 الهاتـــــف

   00967733214349الفاكــــس

 :  الموبايـــل

e-mail : garhash@yahoo.com 

ثانيااااً  : الركاااان يل وااال الااا و      15
 العربية  

 السيدة / ختام الحوامدة 

 
 

 المملكة االردنية الهاشمية 

 
 

 اتحاد عمال االرد 

 
 

ع ةةو لجنةةة المةةرأة / رئةةي   
قسةةف فةةي المجمةةا الصةةناعي    

 شركة مناجف الفوسفات

 0096232090500:   الهاتـــــف

  0096232090517:  الفاكــــس

   0795648913: الموبايـــل

e-mail : 

khetamhawamdeh@jpmc.com.jo 

16   
 

 
 

 
 

 
 

اداريةةةةة فةةةةي مديريةةةةة عمةةةةل  
  5802666:  الهاتـــــف
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 الــعـــنــــــــــــوان الوظيفة الجهة التابع لها البلــد االسم م

   5802663: الفاكــــس المراة وزارة العمل  المملكة االردنية الهاشمية السيدة / أسما أبو عصبة 

 :  0795093937 الموبايـــل

e-mail :asmaabuasba90@yahoo.com 

17   
 

 مريم سيارالسيدة / 

 
 

 مملكة البحرين 

 
 

 وزارة العمل
 

 
 
 

رئةةةةةةةي  مكتةةةةةةةب  ةةةةةةةدمات  
 التوظيف

 

  17873633:  الهاتـــــف

   17680600: الفاكــــس

 :  39620081 الموبايـــل

e-mail :  

18   
 

 السيدة / الجازية الهمامي

 
 

 الجممهورية التونسية

 
 

وزارة شةةةةةةةةوو  المةةةةةةةةراة واالسةةةةةةةةرة  
 والطفولة والمسنين

 
 

رئيسةةةةةةة مصةةةةةةلحة المةةةةةةرأة   
 الريفية

 0021671798147:   الهاتـــــف

 0021671335602:   الفاكــــس

 0021697414898:   الموبايـــل

e-mail : eljeziah@yahoo.fr 

19   
 السيدة / سارة السوداني

 
 الجمهورية التونسية

 
وزارة شةةةةةةةةوو  المةةةةةةةةرأة واالسةةةةةةةةرة  

 والطفولة والمسنين

 
 :   الهاتـــــف ة بوزارة المراة ملحق

 :   الفاكــــس

 98557789:   الموبايـــل

e-mail :  
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 الــعـــنــــــــــــوان الوظيفة الجهة التابع لها البلــد االسم م

20   
 

األستاذ الدكتور / مفرر  برن سرعد    

 الحقباني

 
 

 المملكة العربية السعودية

 
 

 وزارة العمل

 
 

وكيةةةةةةةةةةل وزارة العمةةةةةةةةةةل 
 للتخطيط والتطوير

 2104562:   الهاتـــــف

  2104564:  الفاكــــس

   0505401001: ـلالموبايــ

e-mail : drmofa@yahoo.com 

21   
 

األسررتاذة / رشررا مصررطف  حسررين   

 كردي

 
 

 المملكة العربية السعودية

 
 

الغرفةةةةة التجاريةةةةة الصةةةةناعية بمكةةةةة    
 المكرمة

 
 

منسةةةقة االشةةةتراكات ونةةةادي  
 سيدات االعمال 

 5343838:   الهاتـــــف

  5348924:  الفاكــــس

 :   الموبايـــل

e-mail :  

22   
 

 األستاذة / هديل فائق أبو رزيزة

 

 
 

 المملكة العربية السعودية

 
 

الغرفةةةةة التجاريةةةةة الصةةةةناعية بمكةةةةة    
 المكرمة

 
 

 منسقة الشؤو  االدارية

 5343838:   الهاتـــــف

  0096625348924:  الفاكــــس

 :   الموبايـــل

e-mail : ddd1400@hotmail.com 

23   
 

 السيدة / زينب محمد حسن

 
 

 رية السودا جمهو

 
 

 –اتحةةةاد اصةةةحاب العمةةةل السةةةوداني   
 أمانة سيدات االعمال

 
 

نائةةب  –ع ةو مجلةة  ادارة  
 أمين اتحاد سيدات االعمال

 1830431285:   الهاتـــــف

 :   الفاكــــس

  0912390227:  الموبايـــل

e-mail :  



 7 

 الــعـــنــــــــــــوان الوظيفة الجهة التابع لها البلــد االسم م

24   
 

 السيدة / حياة مجذوب عبدون

 
 

 جمهورية السودا 

 
 

 ال السودانياتأمانة سيدات االعم

 
 

صةةةةةةاببة مدبغةةةةةةة لتصةةةةةةنيا 
 وتصدير الجلود 

  0024915514004:  الهاتـــــف

   00249155201620: الفاكــــس

 :  002490918030100 الموبايـــل

e-mail : hayat.magzoub.com 

25   
 السيدة / ثريا يوسف مهدي 

 
 جمهورية السودا 

 
 االتحاد العام لنقابات عمال السودا  

 
 0912906910:   الهاتـــــف وو  المرأة أمانة ش

 :   الفاكــــس

 :   الموبايـــل

e-mail :  

26   
 

 السيدة / فداء مصطف 

 
 

 الجمهورية العربية السورية 

 
 

 اتحاد عمال سوريا

 
 

ع ةةو مكتةةب تنفيةة ي باتحةةاد  
رئيسةةة  –عمةةال ديةةر الةةزور  

لجنةةة المةةراة العاملةةة والطفةةل 
 في دير الزور

 :   الهاتـــــف

 :   لفاكــــسا

 :   الموبايـــل

e-mail :  

27   
 

 السيدة / حسنة المحمد

 
 

 الجمهورية العربية السورية

 
 

 اتحاد عمال سوريا

 
 

ع ةةةو مكتةةةةب تنفيةةةة ي فةةةةي  
اتحاد عمال بمة  / ع ةو   
لجنةةة المةةراة العاملةةة والطفةةل 
 في القطر العربي السوري

 0312234873:   الهاتـــــف

 :   الفاكــــس

  0944660255:  الموبايـــل

e-mail :  
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 الــعـــنــــــــــــوان الوظيفة الجهة التابع لها البلــد االسم م

28   
 اآلنسه / فريال حامد 

 
 الجمهورية العربية السورية

 
 وزارة الشوو  االجتماعية والعمل

 
مةةةديرة الشةةةوو  االجتماعيةةةة   

 والعمل بريف دمشق 

 00963112220633:   الهاتـــــف

  00963112220637:  الفاكــــس

   0933367650: الموبايـــل

e-mail :  

29   
 

/ خالصرررة بنرررب علررري برررن  السررريدة

 هالل السبتية

 
 

 سلطنة عما 

 
 

 وزارة القوى العاملة

 
 

 محاضر دراسات تجارية

 0096824707370:  الهاتـــــف

 :   الفاكــــس

   0096895353305: الموبايـــل

e-mail : sabti2@hotmail.com  

30   
 

 مايتوس السيدة / دكرا نوهي

 
 

 جمهورية العراق

 
 

 وزارة العمل 

 
 

 مديرة اععم 

 :   الهاتـــــف

 :   الفاكــــس

 07901735309:   الموبايـــل

e-mail : dmatious@yahoo.com  

31   
 السيدة / ميسون عثمان

 
 دولة فلسطين 

 
 االتحاد العام لعمال فلسطين 

 
 
ين عةةةام مسةةةاعد لشةةةوو     أمةةة 

 المراة 

 00972229887:   الهاتـــــف

  0097292519898:  الفاكــــس

   00972599727750: الموبايـــل

e-mail : maysoon-rr@hotmail.com  

mailto:sabti2@hotmail.com
mailto:dmatious@yahoo.com
mailto:maysoon-rr@hotmail.com
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 الــعـــنــــــــــــوان الوظيفة الجهة التابع لها البلــد االسم م

32   
السررررريدة / وداد منويررررررل يوسررررررف  

 إدريس

 
 دولة فلسطين

 
 مال فلسطين االتحاد العام لع

 
 2348533:   الهاتـــــف رئيسة دائرة المراة 

  2988719:  الفاكــــس

   0523447875: الموبايـــل

e-mail : widad5moon@yahoo.com  

33   
 

السررريد / فرررحاد صرررال  مصرررطف     

 عواد

 
 

 دولة فلسطين

 
 نيةاتحاد الغرف التجارية الفلسطي

 
رئي  غرفة / ع و مجلة   

 اتحاد

 0097092515970:   الهاتـــــف

 :   الفاكــــس

  009725997979:  الموبايـــل

e-mail :  

34   
 

 السيد / نضال كعكبان

 
 

 دولة فلسطين

 
 

 وزارة شؤو  المرأة 

 
 

رئةةةةةةةةةي  قسةةةةةةةةةف الخطةةةةةةةةةط 
 االقتصادية

  0097222423315:  الهاتـــــف

   0097222422175: الفاكــــس

   00972599998982 الموبايـــل

e-mail : nedal-pal2001@yahoo.com 

35   
 السيدة / سميرة مندني علي

 
 دولة الكويت

 
 وزارة الشوو  االجتماعية والعمل

 
 2484410:   الهاتـــــف مراقب

  2411549:  الفاكــــس

   009659613505: الموبايـــل

e-mail : mandanis@hotmail.com 

mailto:widad5moon@yahoo.com
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36   
 / عواطف صالح القطان السيدة

 
 دولة الكويت

 
 وزارة الشوو  االجتماعية والعمل

موجةةةن فنةةةي بمكتةةةب الوكيةةةل 
المسةةةةةةاعد لقطةةةةةةا  التنميةةةةةةة  

 االجتماعية 

 248478:   الهاتـــــف

  2411549:  الفاكــــس

   009659715633: الموبايـــل

e-mail :  

37   
المهندسررة / عواطررف عبررد ال نرري    

 البشتي

 
 

 ليبيةالجماهيرية ال

 
 

أمانةةة اللجنةةة الشةةعبية للقةةوى العاملةةة     
 والتدريب والتشغيل  

 
 

 رئيسة قسف المناهج التدريبية

 00218214900524:   الهاتـــــف

  00218214900524:  الفاكــــس

   00218913789457: الموبايـــل

e-mail : a-elbishti@hotmail.com 

38   
 

 الدكتورة / سالمة الصيد القذافي

 
 

 الجماهيرية الليبية

 
 

البرنةةةةةةةامج الةةةةةةةوطني للمشةةةةةةةروعات  
 الصغرى والمتوسطة

 
 

مةةةديرة مكتةةةب تنميةةةة أعمةةةال 
 المرأة

 

 00218214832292:   الهاتـــــف

  00218214832293:  الفاكــــس

   00218913707910: الموبايـــل

e-mail : salma19624@yahoo.com 

39   
السررررريدة / أسرررررماء عبرررررد المجيرررررد  

 الشيباني

 
 الجمهورية اليمينة

 
 وزارة الشوو  االجتماعية والعمل

 
 544011:   الهاتـــــف مدير ادارة التدريب والتأهيل

 :   الفاكــــس

  777361366:  الموبايـــل

e-mail :  

mailto:a-elbishti@hotmail.com
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40   
 السيدة / بلبل فضل صالح

 
 الجمهورية اليمينة 

 
 ماعية والعملوزارة الشوو  االجت

 
مديرة وبةدة  ةدمات وتنميةة    

 المستفيدين / عد  
 

 264669/  258125:   الهاتـــــف

 258126:   الفاكــــس

  777512193:  الموبايـــل

e-mail :  

 ثالثًا : الرراقبون   41
 

 

 السيدة / صالحة أبو سبعة

  
 
 

 جامعة الدول العربية 

 
 

مفةةو/ / رئةةي  قسةةف وزيةةر 
/ القطةا    ة االتحادات العربي

 االقتصادي

 25779334:   الهاتـــــف

  25740331:  الفاكــــس

   0122116761: الموبايـــل

e-mail : sabusabaa@yahoo.com 

42   
 

 الدكتورة / ضح  عبد الحميد 

 
 

 جمهورية مصر العربية

 
 

 المجل  القومي للمراة 

 
 

مستشةةةةةار أول السياسةةةةةات /  
ع ةةةةو اللجنةةةةة االقتصةةةةادية  

 مين العاموممثل اال

 :   الهاتـــــف

 22751114:   الفاكــــس

  0101234270:  الموبايـــل

e-mail : 

abdelhamiddoha@yahoo.com 

43   
 االستاذة / فوزية إبراهيم 

  
 جامعة الدول العربية

 
 25750511:   الهاتـــــف موظفة بادارة المراة 

 :   الفاكــــس

  0106868492:  الموبايـــل

e-mail : women.unit@las.int 
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44   
 

 الدكتورة / فتحية معتوق

  
 

 منظمة المرأة العربية 

 
 

 أستاعة  بيرة بالمنظمة

 0773635834:   الهاتـــــف

  021559341:  الفاكــــس

 021661770:   الموبايـــل

e-mail : fethiamat@yahoo.fr  

45   
 مية النشوئي السيدة / سا

  
 مجل  سيدات األعمال العرب

 
مستشةةةةار المجلةةةة  العربةةةةي  

 لسيدات االعمال العرب

 48251666:   الهاتـــــف

  28240264:  الفاكــــس

   0123274464: الموبايـــل

e-mail :  

46   
 

 المستشار / محمود أحمد داوود

  
 

 منتدى المراة العربية العاملة 

 
 

يةة  رئي  منتدى المةراة العرب 
 العاملة

 034871751:   الهاتـــــف

  034830250:  الفاكــــس

   0123214858: الموبايـــل

e-mail : uro-med@yahoo.com 

47   
 

 الدكتورة / أمينة علي الكاظم 

 
 

 دولة قطر

 
 

 منتدى المراة العربية العاملة

 
 

 أستاع مساعد بجامعة قطر

 :   الهاتـــــف

  009944836155:  الفاكــــس

   009745836166: الموبايـــل

e-mail : a_a_n.s99@hotmail.com 

mailto:fethiamat@yahoo.fr
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48   
 

 الدكتورة / نادية أحمد حسن

  
 

 أكاديمية السادات للعلوم االدارية 

 
 

أسةةةةةةةتاع بقسةةةةةةةف الرياضةةةةةةةة   
 واالبصاء والتأمين

 23787630:   الهاتـــــف

 :   الفاكــــس

 0122609896:   الموبايـــل

e-mail :  

 راء نابعاً  : الخب  49
 

 

 الدكتور/ سامي نجيب

  
 

 جامعة بني سويف

 
أستاع كلية التجةارة جامعةة   

 بني سويف

 :   الهاتـــــف

 26357121:   الفاكــــس

 0122108576:   الموبايـــل

e-mail :  

50   
 

 الدكتور / أسامة عبد الخالق

  
 

 جامعة عين شم 

 أستاع بجامعة عين شم 
 2615602:   الهاتـــــف

  2667792:  الفاكــــس

   0105690050: الموبايـــل

e-mail :  

51   
 الدكتورة / حنان يوسف

  
 المنظمة العربية للتعاو  الدولي

 
المةةةةةدير التنفيةةةةة ي للمنظمةةةةةة 
العربيةةةةة للتعةةةةاو  الةةةةدولي /  
أسةةةتاع اعةةةعم جامعةةةة عةةةين    

 شم 

 37621515:   الهاتـــــف

 :   الفاكــــس

 012478959:   الموبايـــل

e-mail : aico_eg@yahoo.com 
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52   
 الدكتورة / إيمان بيبرس

  
 جمعية نهو/ وتنمية المرأة 

 
 :   الهاتـــــف

 :   الفاكــــس

 :   الموبايـــل

e-mail :  

53   
 الدكتور / رابح رتيب بسطا

   
 كلية الحقوق –جامعة بني سويف 

 
أستاع بكليةة الحقةوق وع ةو    

 مجل  الشورى

 :   الهاتـــــف

 22342426:   الفاكــــس

  0122254141:  الموبايـــل

e-mail :  

المستشةةةةار القةةةةانوني مةةةةدير    منظمة العمل العربية   السيد / خليل أبو خرمة   54
إدارة الحمايةةةةةة االجتماعيةةةةةة  

 وععقات العمل 

 0233362721:   الهاتـــــف

  0234784902:  الفاكــــس

   0168825999: الموبايـــل

e-mail : alo@alolabor.org 

 أستاع جامعي مجل  الشورى  جمهورية مصر العربية  السيد / خالف عبد الجابر خالف  55
 27946277:   الهاتـــــف

 334653990:   الفاكــــس

  0122250054:  الموبايـــل

e-mail :  
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نابعااااً  : االد اااام العاااا  لن اباااات     56
 عرا  وصر

 

 

السرريدة / صررفية السرريد أحمررد عبررد   

 الحليم

 
 
 

 
 ل مصراتحاد عما

 
سةةةةةةكرتير المةةةةةةراة العاملةةةةةةة 

 والطفل 

  225745237:  الهاتـــــف

   225745237: الفاكــــس

 0101560747:   الموبايـــل

e-mail :  

   نادية عبد الفتا  محمود  57
 شركة االسكندرية للغزل والنسيج

 
 3819501:   الهاتـــــف مدير عام 

  3818511:  الفاكــــس

   0129158466: الموبايـــل

e-mail :  

    هدى محمد عمر   58
 :   الهاتـــــف

 :   الفاكــــس

 :   الموبايـــل

e-mail :  

شةةةركة أبةةةو زعبةةةل لمسةةةمدة والمةةةواد    عفاف محمد عبد المنعم  59
 الكيماوية

مةةةةةةةةدير إدارة السةةةةةةةةكرتارية 
 44620849:   الهاتـــــف العامة 

 :   الفاكــــس

  0127971808:  الموبايـــل

e-mail :  
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 مدير ادارة الهيوة العامة لعستثمار ببورسعيد  من  محمد علي الم ربي  60
 0663338155:   الهاتـــــف

 :   الفاكــــس

  0101749139:  الموبايـــل

e-mail :  

مةةةةةةةةةةةدير إدارة الخةةةةةةةةةةةدمات  شركة النيل العامة لعنشاء والرصف  جلشان إبراهيم المرسي  61
 2791625:   الهاتـــــف االجتماعية 

 :   الفاكــــس

  0122339595:  الموبايـــل

e-mail :  

سةةةةكرتارية المةةةةرأة والطفةةةةل بقطةةةةا      فهيمة محمد علي سليمان  62
 البترول

 مدير عام مساعد  بير
 22644252:   الهاتـــــف

 :   الفاكــــس

  0101713233:  الموبايـــل

e-mail :  

أ صائي أول سعمة وصحة  ملة والطفلسكرتارية المرأة العا  آمال عبد المنعم محمد  63
 4963229:   الهاتـــــف مهنية 

  0225799616:  الفاكــــس

   0104591617: الموبايـــل

e-mail :  
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مةةةةةديرة المدينةةةةةة الجامعيةةةةةة    جامعة جنوب الوادي فر  أسوا   ثناء سليمان أحمد عبد اهلل  64
   0973481439 : الهاتـــــف للطالبات 

   09723480449: الفاكــــس

 :  0105593757 الموبايـــل

e-mail :  

 أ صائية اجتماعية وزارة االنتاج الحربي   أمل محمد مرسي  65
 23580079:   الهاتـــــف

 :   الفاكــــس

  0101114973:  الموبايـــل

e-mail :  

 مراجا بسابات البريد المصري  إكرام خليفة علي  66
 0502259651:   الهاتـــــف

 :   ـــسالفاكـ

  0161675906:  الموبايـــل

e-mail :  

 ع و مجل  الشعب النقابة العامة للصناعات الغ ائية   جماالت عبد الحليم رافع  67
 0132602255/  0132600708:   الهاتـــــف

 0132602255:   الفاكــــس

  0127441834:  الموبايـــل

e-mail :  
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 رئي  قسف صرافي الت اكر القومية لسكك بديد مصر الهيوة  عزيزة محمد محمد عبد اللطيف  68
 033911882:   الهاتـــــف

 :   الفاكــــس

  0122609272:  الموبايـــل

e-mail :  

مةةةةدير عةةةةام أمانةةةةة التةةةةأمين    الخدمات الصحية  -التأمين الصحي   مرفب بسطاوي موس   69
الصةةةةحي بمحافظةةةةة الجيةةةةزة 

 وشمال الوجن القبلي

 35831042:   الهاتـــــف

  35831042:  الفاكــــس

   0123371468: الموبايـــل

e-mail :  

 مراقب بالقطا  الدولي الشركة المصرية لعتصاالت   دنيا كارم محمد المهدي  70
 25777120:   الهاتـــــف

 :   الفاكــــس

  0123715126:  الموبايـــل

e-mail :  

مةةةدير إدرة بفنةةةدق مريةةةديا     بة والفنادقالنقابة العامة للسيا  فاتن الحسيني عبد اهلل  71
  33773388:  الهاتـــــف الهرم

 :   الفاكــــس

   0106012007: الموبايـــل

e-mail :  
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 مدير عام وزارة القوى العاملة والهجرة  ليل  احمد اسماعيل  72
 :   الهاتـــــف

 :   الفاكــــس

 0104235017:   الموبايـــل

e-mail :  

 مدير عام الشوو  التجارية النقابة العامة للنقل البحري  لم عاطفنجوى محمد سا  73
 06213191131:   الهاتـــــف

  0623334422:  الفاكــــس

   0105386064: الموبايـــل

e-mail : nagwasalem.yahoo.com 

مةةةةدير عةةةةام مجمةةةةا أعةةةةعم     الهيوة العامة لعستععمات  دالل فر  السيد   74
 22786907  : الهاتـــــف السعم 

 22786907:   الفاكــــس

 0103683456:   الموبايـــل

e-mail :  

الهيوةةة المصةةرية العامةةة للمواصةةفات      فردوس محمد رشاد  75
 والجودة 

  دمة عمعء
  22845503:  الهاتـــــف

 :   الفاكــــس

 0161412622:   الموبايـــل

e-mail :  
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 مدرس اتصاالت بالمعهد  معهد طيرا  امبابن –كلية الهندسة   آيات سيف النصر محمود   76
 0233505425:   الهاتـــــف

 :   الفاكــــس

  0121178236:  الموبايـــل

e-mail :  

 خاوسًا : ونظرة العرل العربية   77
 

 معالي السيد / أحمد محمد لقمان

  
 
 

المدير العام لمنظمة العمل 
 0020233362721:   الهاتـــــف العربية

  0020237484902:  سالفاكــــ

 :   الموبايـــل

e-mail : alo@alolabor.org 

   السيد / حسين مجاور  78
 

المةةةدير المسةةةاعد لمنظمةةةة  
 0020233362721:   الهاتـــــف العمل العربية

  0020237484902:  الفاكــــس

 :   الموبايـــل

e-mail : alo@alolabor.org 

79   
 السيد / عبد القادر طبطاب

لمعهةةةةةةد العربةةةةةةي مةةةةةةدير ا  
للثقافةةةة العماليةةةة وبحةةةو    

 العمل / الجزائر

 0021321911512:   الهاتـــــف

  0021321911434:  الفاكــــس

   0021361504283: الموبايـــل

e-mail : info@institut-arabe.org 
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80   
 السيد / خليل أبو خرمة

مةةةةةةةةةةدير إدارة الحمايةةةةةةةةةةة   
االجتماعيةةةةةةةة وععقةةةةةةةات  

 انونيالعمل / المستشار الق

 0020233362721:   الهاتـــــف

  0020237484902:  الفاكــــس

 :   الموبايـــل

e-mail : alo@alolabor.org 

81   
 السيد / إسالم سناء

   
 0020233362721:   الهاتـــــف ديوا  المدير العام

 0020237484902:   الفاكــــس

 :   الموبايـــل

e-mail : alo@alolabor.org  

    / أسامة عيس  السيد  82
رئةةةةةةي  وبةةةةةةدة التأمينةةةةةةات  

 بيوة العملاالجتماعية و 

 0020233362721:   الهاتـــــف

 0020237484902:   الفاكــــس

 :   الموبايـــل

e-mail : alo@alolabor.org 

    السيدة / رانيا فاروق   83
رئي  وبةدة المةرأة والفوةات    

 الخاصة 

 0020233362721:   الهاتـــــف

 0020237484902:   ــسالفاكــ

 :   الموبايـــل

e-mail : alo@alolabor.org 
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 سامساً  : الص افة واالعال   84

 أحمد عبد الحميد حنفي
 صحفي صحيفة اال بار 

 5807568:   الهاتـــــف

 :   الفاكــــس

 0103663619:   الموبايـــل

e-mail : arabicprint@yahoo.com 

 صحفي وريةجريدة الجمه  هشام البسيوني  85
 25781999:   الهاتـــــف

 25781666:   الفاكــــس

 0122848110:   الموبايـــل

e-mail : hatiab@yahoo.com 

 صحفي وكالة انباء الشرق االوسط  عصام الكاشف  86
 033933000:   الهاتـــــف

 22063070:   الفاكــــس

 0189104242:   الموبايـــل

e-mail : 
essamelkashefd954@yahoo.com 

 مدير التحرير جريدة المساء  محمود رافع  87
 27948401:   الهاتـــــف

 279482206 الفاكــــس

 0102552039:   الموبايـــل

e-mail : 
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 صحفي جريدة الشرق االوسط  محمد سليم علي  88
 37492996:   الهاتـــــف

  الفاكــــس

 0125094531:   الموبايـــل

e-mail 

:hamdyselim2005@yahoo.com 

 صحفية جريدة ألوا  السودانية   نالسيدة / سب البنات أحمد حس  89
 :   الهاتـــــف

  الفاكــــس

 :   الموبايـــل

e-mail : 

 صحفي جريدة االهرام   السيد / محمد العجرودي  90
 :   الهاتـــــف

  الفاكــــس

 :   الموبايـــل

e-mail : 

  
 رانيا

 ط / رانيا


