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 هعلىهات االتصال جهة العول/الىظيفة البلد اسن الوشارك م

 انًًهكخ األردَيخ انهبشًيخ يذًذ خيز ارشيذ / انًهُذص  
يذيز يزكش االعزًبديخ وضجط 

 انجىدح
                 : يىثبيم

 mirshed_eng@yahoo.com ثزيذ إنكززوَي:

 يؤطظخ انزذريت انًهُي انًًهكخ األردَيخ انهبشًيخ نطفي ججيم / انظيذ  
        -  -      : يىثبيم

  lutfijbail@yahoo.comثزيذ إنكززوَي: 

 يؤطظخ انزذريت انًهُي انًًهكخ األردَيخ انهبشًيخ طىثبطييبسٌ / انظيذ   
        -  -     : يىثبيم

  jodeh_mazeh@yahoo.comثزيذ إنكززوَي: 

 اإليبراد انعزثيخ انًزذذحدونخ  سيٍ أدًذ انشزيف/ انذكزىر   
يذيز إدارح دراطبد ويعهىيبد 

 وسارح انعًم -انعًم طىق 

        -  -      : يىثبيم
          - -    رهفىٌ: 

  zh.alshareef@mol.gov.aiثزيذ إنكززوَي: 

 اإليبراد انعزثيخ انًزذذحدونخ  انُعيًيثٍ َبصز عجذ انعشيش /  انشيخ  
هيئخ  -يهُيضبثط أول إرشبد 

ورىظيف انًىارد انجشزيخ  رًُيخ
 انىطُيخ )رًُيخ(

        -  -      : يىثبيم
          - -    رهفىٌ: 
        - -     فبكض: 

ثزيذ إنكززوَي: 
abdulaziz.alnuaimi@tanmia.ae  

 يًهكخ انجذزيٍ أدًذ يفزبح/ انظيذ   
 -شؤوٌ يعبهذ انزذريت يذيز إدارح 

 وسارح انعًم

        - -      : يىثبيم
               رهفىٌ: 
              فبكض: 

  ahmed.ali2@mol.gov.bhثزيذ إنكززوَي: 

 يًهكخ انجذزيٍ َضبل انجُبء / انظيذ  
هيئخ  -يذيز رطىيز انظيبطبد 

 انعًم رُظيى طىق

        - -      : يىثبيم
               رهفىٌ: 
              فبكض: 

ثزيذ إنكززوَي: 
.bhnedhal.albanna@mla.gov  

 دزيذيطبييخ / انظيذح   
انجًهىريخ انجشائزيخ انذيًمزاطيخ 

 انشعجيخ
يذيزح يشزوع انزصُيف انًعيبري 

 انىكبنخ انىطُيخ نهزشغيم -نهًهٍ

            -    : يىثبيم
         -      رهفىٌ: 
          -    فبكض: 

  mouadsam03@yahoo.frثزيذ إنكززوَي: 

 انًًهكخ انعزثيخ انظعىديخ انشبيت ثٍ يذًذ  طعذ/ انذكزىر   
انًؤطظخ  -انفُي يذيز عبو انفذص 

 انعبيخ نهزذريت انزمُي وانًهُي
                   : يىثبيم

 smalshayeb@yahoo.comثزيذ إنكززوَي: 
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 هعلىهات االتصال جهة العول/الىظيفة البلد اسن الوشارك م

 انًًهكخ انعزثيخ انظعىديخ أدًذ ثٍ عجذ اهلل أثى عجبح انظيذ /    
يذيز عبو انزصُيف وانزىصيف 

 وسارح انعًم -انًهُي

        -  -      : يىثبيم
          - -    رهفىٌ: 
        - -     فبكض: 

  aabuabat@mol.gov.saثزيذ إنكززوَي: 

 انًًهكخ انعزثيخ انظعىديخ عجذ اهلل ثٍ فهذ انعجالٌ/  انظيذ    
يذيز عبو اإلدارح انعبيخ 

وسارح  -نإلدصبءاد انعًبنيخ 
 انعًم

          -      : يىثبيم
          - -    رهفىٌ: 
        - -     فبكض: 

  aalajlan@mol.gov.saثزيذ إنكززوَي: 

 انجًهىريخ انعزثيخ انظىريخ كُبٌ ثهُظي / انذكزىر   
انًذيز انىطُي نًشزوع يزصذ 

 UNDPيًثال عٍ  – طىق انعًم

                   : يىثبيم

                
                 رهفىٌ: 
  فبكض: 

 kinan.bahnassi@gmail.comثزيذ إنكززوَي: 

 وانشؤوٌ االجزًبعيخ وسارح انعًم جًهىريخ انعزاق األطذي دجيت دظٍ فزيج/ انظيذ    

         -  -      : يىثبيم
   رهفىٌ: 
  فبكض: 

  habeeb1945@yahoo.comثزيذ إنكززوَي: 

 وانشؤوٌ االجزًبعيخ وسارح انعًم جًهىريخ انعزاق إثزاهيىصبدق خشعم / انظيذ    

         -  -      : يىثبيم
   رهفىٌ: 
  فبكض: 

  sadalkin@yahoo.comثزيذ إنكززوَي: 

 طهطُخ ُعًبٌ سيُت ثُذ دادشبِ انزئيظي/ انظيذح    
يذيزح دائزح  -وسارح انمىي انعبيهخ 

 اإلدصبء

         -     : يىثبيم
                 رهفىٌ: 
         -     فبكض: 

 Zeinab77100@yahoo.comثزيذ إنكززوَي: 

 فهظطيٍدونخ  َجىويذًىد  / انًهُذص   
وسارح  -يذيز عبو انزذريت انًهُي

 انعًم

                : يىثبيم
                رهفىٌ: 
               فبكض: 

 miki_njoum@yahoo.comثزيذ إنكززوَي: 
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 هعلىهات االتصال جهة العول/الىظيفة البلد اسن الوشارك م

 فهظطيٍدونخ  سيبد جىيهض / انذكزىر   
 -وسارح انززثيخ وانزعهيى انعبني

 يذيز عبو انزعهيى انًهُي وانزمُي

                 : يىثبيم
               رهفىٌ: 
        - -     فبكض: 

 zjweiles@gmail.comثزيذ إنكززوَي: 

 فهظطيٍدونخ  انظيذ دظيٍ يغبيض   
يذيز دائزح انًُهجيبد وانزصُيفبد 

 انًكزت انًزكشي نإلدصبء -

                : يىثبيم
           -    رهفىٌ: 
          -     فبكض: 

 hmugamis@pcbs.gov.psثزيذ إنكززوَي: 

 فهظطيٍدونخ  عبصى انصبنخ/ انظيذ    
وسارح  -يذيز دائزح رًُيخ انزشغيم 

 انعًم

                : يىثبيم
                رهفىٌ: 
          -    فبكض: 

 ww_ww44@yahoo.comثزيذ إنكززوَي: 

 لطزدونخ  يذًذ طعذ انًزيخي/ انظيذ    
يذيز إدارح رًُيخ انمىي انعبيهخ 

 وسارح انعًم -انىطُيخ 

               : يىثبيم
               رهفىٌ: 
               فبكض: 

 mmarikhi@mol.gov.qaثزيذ إنكززوَي: 

 نكىيذدونخ  انًُصفدًىد فهذ / انذكزىر    

يذيز عبو يزكش اعزًبد يظزىيبد 
وسارح انشؤوٌ  -انًهبرح انًهُيخ 

 االجزًبعيخ وانعًم
 
 

        - -      : يىثبيم
   رهفىٌ: 
       - -     فبكض: 

  humood55@hotmail.comثزيذ إنكززوَي: 

 انجًهىريخ انهجُبَيخ دظيٍ شههىة/ انظيذ    
رئيض يصهذخ إدصبء انيذ انعبيهخ 

 نالطزخذاوانًؤطظخ انىطُيخ في 

                : يىثبيم
                 رهفىٌ: 
                          فبكض: 

  hussien.ch@hotmail.comثزيذ إنكززوَي: 

 جًهىريخ يصز انعزثيخ أشزف ريبض عجذ انذًيذ انظيذ/   
وسارح  -يذيز يزكش انًعهىيبد 
 انمىي انعبيهخ وانهجزح 

 )انًُظك انىطُي(

                 : يىثبيم
   رهفىٌ: 
              فبكض: 

 ariad@mome.gov.egثزيذ إنكززوَي: 
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 هعلىهات االتصال جهة العول/الىظيفة البلد اسن الوشارك م

 جًهىريخ يصز انعزثيخ عجذ اهلل عىض/  انظيذ   
ثزَبيج إصالح انزعهيى وانزذريت 

 انًهُي

                 : يىثبيم
                   رهفىٌ: 
               فبكض: 

 amohamed@tvet.orgثزيذ إنكززوَي: 

 جًهىريخ يصز انعزثيخ فبيشح طيذ يذًذ يزىني انظيذح /    
يذيز عبو اإلدارح انعبيخ نهزعهيى 

وسارح انززثيخ  -وانزذريت انًهُي 
 وانزعهيى

                 : يىثبيم
                رهفىٌ: 
               فبكض: 

 fayza.mettwaly@yahoo.comثزيذ إنكززوَي: 

 جًهىريخ يصز انعزثيخ أطًبء عجذ انزطىل انظيذح /    
انجهبس انًزكشي نهزعجئخ انعبيخ 

 واإلدصبء

                 : يىثبيم
                رهفىٌ: 
               فبكض: 

 magymona25@yahoo.comثزيذ إنكززوَي: 

 انعبيهخوسارح انمىي  جًهىريخ يصز انعزثيخ إيًبٌ دظُيٍ انظيذح /    

-                     : يىثبيم

          
   رهفىٌ: 
  فبكض: 

 emanradwan@hotmail.comثزيذ إنكززوَي: 

 انًًهكخ انًغزثيخ َجيخ كُىَي/ انظيذح    
رئيظخ يصهذخ انزكىيٍ وانًهٍ 

وسارح انزشغيم  -وانزصبَيف
 وانزكىيٍ انًهُي

        -  -      : يىثبيم
            -    رهفىٌ: 
          -     فبكض: 

  najiaguenouni13@yahoo.frثزيذ إنكززوَي: 

 انًًهكخ انًغزثيخ َعيًخ صجزي /  انظيذح   
رئيظخ لظى انذراطبد ثمطبع 

انزكىيٍ انًهُي وسارح انزشغيم 
 وانزكىيٍ انًهُي

           -      : يىثبيم
            -    رهفىٌ: 
  فبكض: 

  sabri.mimima@gmail.comثزيذ إنكززوَي: 

 يجهض انزعبوٌ انخهيجي يذًذ صبنخ هذَخ/ انظيذ    

عًبني ثئدارح يظبعذ ثبدث 
انًكزت انزُفيذي  -انشؤوٌ انعًبنيخ 

في دول  نًجهض وسراء انعًم
 انزعبوٌ انخهيجي

          -     : يىثبيم
                رهفىٌ: 
               فبكض: 

ثزيذ إنكززوَي: 
mohammed.hodna@gcclsa.org 
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 هعلىهات االتصال جهة العول/الىظيفة البلد اسن الوشارك م

 gizانىكبنخ األنًبَيخ نهزعبوٌ انذوني  ريهًبٌ َبغم/ انظيذ    
 -يذيز ثزَبيج رزويج انزشغيم 

 gizانىكبنخ األنًبَيخ نهزعبوٌ انذوني 

                 : يىثبيم
 x 109 25929037 202+  رهفىٌ: 
  فبكض: 

 tilman.nagel@giz.deثزيذ إنكززوَي: 

 gizانىكبنخ األنًبَيخ نهزعبوٌ انذوني  طىَيب فىَزيٍ/ انظيذح    
انىكبنخ األنًبَيخ  -يذيزح يشزوع 
 giz نهزعبوٌ انذوني

     :يىثبيم
                 رهفىٌ: 
  فبكض: 

 sonia.fontaine@giz.deثزيذ إنكززوَي: 

 gizانىكبنخ األنًبَيخ نهزعبوٌ انذوني  خىنخ كُيُخ/ انظيذح    
نهزعبوٌ  اطزشبريخ انىكبنخ األنًبَيخ

 giz انذوني

                  : يىثبيم
   رهفىٌ: 
  فبكض: 

 khkonyna@gmail.comثزيذ إنكززوَي: 

 يُظًخ انعًم انعزثيخ يذًذ شزيف/ انظيذ    
 -يذيز إدارح انزًُيخ وانزشغيم 

 يُظًخ انعًم انعزثيخ

                  : يىثبيم
               رهفىٌ: 
              فبكض: 

ثزيذ إنكززوَي: 
mohamedalo46@yahoo.com 

 يُظًخ انعًم انعزثيخ رثبة دبيذ/ انظيذح    
يُظًخ  -يُظك يهف انزصُيف 

 انعًم انعزثيخ

                  : يىثبيم
               رهفىٌ: 
              فبكض: 

 rabab@alolabor.comثزيذ إنكززوَي: 

 يُظًخ انعًم انعزثيخ يذًذ عجذ انهبدي/ انظيذ    
إدارح  -يُظًخ انعًم انعزثيخ 

 انزًُيخ انجشزيخ وانزشغيم

                  : يىثبيم
               رهفىٌ: 
              فبكض: 

  ثزيذ إنكززوَي: 

 
 محمد شريف

 طـ / عبد المنعم
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