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 انىظُفت انجهت االضى انذونت
 انعًم هبحف

 انًحًىلهبحف 
 انخىلُع انبرَذ اإلنكخروًَ انفبكص

انًًهكت األردَُت 

 انهبشًُت
 

 َبدَت انطُذة  /
 ونُذ عىرحبًَ

 مانعً وزارة
رئُطت لطى حكُىنىجُب 

 انًعهىيبث
M+962777810261 
T+962665802666/242 

+96265802670 Nadia.alawartani@mol.gov.jo 1 

انطُذ  / حًسة 

يحًذ عبذ انمبدر 

 انشىاورِ
 أخصبئً لىة انعًم دائرة اإلحصبءاث انعبيت

M+796796642901 
 T+7965300700/ 1225 

+7965300710 hamzeh.shawawreh@yahoo.com 1 

جًهىرَت 

 انطىداٌ
 

 انطُذ  / يحًذ
عثًبٌ يحًذ 

 عثًبٌ

 وزارة
 و اإلصالح اإلدارٌ انعًم

يخخصص فً اإلحصبء 

 ويطىح ضىق انعًم
M+249918309162 
 T+249183775550 

_ mohamedstat78@gmail.com 1 

األضخبرة / يحبضٍ 

عبذ انغٍُ أحًذ 

 عًر
 انجهبز انًركسي نإلحصبء

يذَرة إدارة انبحىد و 

 انُشر و اإلعالو
M+249918722086 
 T+249183777255 

+249183771860 Mahasinabdelgni56@yahoo.com 1 

جًهىرَت 

 انعراق
 انطُذ  / أحًذ
 حطٍ هبدٌ

 وزارة
 و انشئىٌ اإلجخًبعُت انعًم

 يذَر

 حمُُت انًعهىيبث
M+9647717455842 _ ahmad_h.hadi@yahoo.com 1 

 دونت فهططٍُ
 

 األخ  / َحًُ
عهً عُطً 

 انعطبوَت
 وزارة انعًم

 رئُص وحذة انحبضىة

 و أَظًت انًعهىيبث 
M+970598947759 
 T+97022982800 

+97022982801 yahya-ali20@yahoo.com 1 

 انطُذ  / ضعذٌ
ضًُر ضعذي 

 انًصرٌ
 انجهبز انًركسي نإلحصبء

 رئُص لطى

 دائرة انعًم
M+972597634280 
 T+97222982700 

+97222982710 saadi@pcbs.gov.ps 1 

انجًهىرَت 

 انهبُبَُت
انطُذ  / حطبٍ 

 شههىة
 انًؤضطت

 انىطُُت نإلضخخذاو
رئُص يصهحت إحصبء 

 انُذ انعبيهت
M+96176762470 

 T 01615910 
+9611615919 
+9611615910 

hussien.ch@hotmail.com  1 

جًهىرَت يصر 

 انعربُت
 

 انًهُذش / أكرو
 يحًذ بذوٌ

 وزارة
 انمىي انعبيهت و انهجرة

 يذَر عبو

اإلدارة انعبيت 

 نهحبضببث

M+201115493158 
 T+2022609890 

+2022609889 akbadawi62@yahoo.com 1 

 األضخبرة / ضهىٌ
 ضُذ ضهُى انشبرنٍ

 انجهبز انًركسي
 نهخعبئت انعبيت و اإلحصبء

بريجُبث يذَر عبو 

 إحصبءاث انعًم
M+201001360005 
 T+2024024394 

_ salwa-62@hotmail.com 1 

انًًهكت 

 انًغربُت
 

 انطُذ  / انًمذورٌ
 عبذ انرزاق

 وزارة
انخشغُم و انشئىٌ 

 إلجخًبعُتا

 يهُذش رئُص

 فً اإلحصبء
M+212674480428 
 T+2120537683187 

+212537683186 aelmaqdouri@gmail.com  1 

 انطُذة  / ضبيُت

 انبُىضفٍ
انًُذوبُت انطبيُت نهخخطُط 

 يذَرَت اإلحصبء
 يهُذضت دونت

 فً اإلحصبء
M+2126618247085 
T+212 537272900 

+212 537773217 elbsamia1@gmail.com 1 



 

 

 انىظُفت انجهت االضى انذونت
 انعًم هبحف

 انًحًىلهبحف 
 انخىلُع انبرَذ اإلنكخروًَ انفبكص

 خبراء انُشبط
 

 انذكخىر /

 رأفج رضىاٌ
_ 

انخبُر انًخخص 

ببنشبكت انعربُت 

 نًعهىيبث أضىاق انعًم
M+201223434777 _ raafatradwan@yahoo.com 1 

 انذكخىر /

 أحًذ يصطفً
_ 

خبُر عربً فً يجبل 

 حًُُت انًىارد انبشرَت
_ _ a_mustafa_jo@yahoo.com 1 

انطكرحبرَت 

 انفُُت
 
 

 انطُذة  / إًَبٌ

 أحًذ عبذ انًمصىد

 يُظًت انعًم انعربُت

يذَرة إدارة اإلعالو و 

 انخىثُك و انًعهىيبث
M +201223417022 _ iman@alolabor.org 1 

انطُذ  / أحًذ 

 شىلً
 رئُص لطى

 نًعهىيبثاانخىثُك و 
M +201220560888 _ shawky@alolabor.org 1 

انطُذ  / إَهبة 

 يحًىد حىفُك
رئُص وحذة انحطبببث 

 و انًىازَت
_ _ ehab@alolabor.org 1 
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