
 

 
 األمم المتحدة

 
                             

                             
                             

                   

 

 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا)

 "دن الرا  -  تعزیز مرونة واستدامة القطاع الزراعي في المنطقة العربیة"حلقة النقاش حول  
 2021  تشرین األول/ أكتوبر  21-  20المملكة األردنیة الھاشمیة،   -عمان 

 قائمة المشاركین

 المشاركین  الخبراء  –ألف  
 

الحیاري معتصم  المھندس   السید 
البشریة لتنمیة الموارد   الصندوق الھاشمي 

 األردن  -عمان
 +)962 –  77(  9669668 خلیوي:

  nrmp@johjd.org.joالبرید اإللكتروني:  
 

الصرایرة  إبراھیم  المھندس   السید 
اإلقراض الزراعي  مؤسسة 

 األردن –عمان  
 +)962 –  79(  9054445 خلیوي:

  ibrahimsarayrah@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  
 

محمد عب المھندس   هللا الكركي  د السید 
اإلقراض الزراعي  مؤسسة 

 األردن –عمان  
 +)962 –  79(  9028441 خلیوي:

  majdoayyan@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  
 

المھندسة منار محمد موسى الشوابكة  السیدة 
 وزارة البیئة

 األردن –عمان  
 )+962 –  79(  0813920 خلیوي:

  manarshawabkah@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  
 

الخوالدة  الفتاح  ذیاب عبد  المھندس صدام   السید 
 وزارة البیئة

 األردن –عمان  

 +)962 –  77(  5755545 خلیوي:
 khawaldeh_saddam@yahoo.com البرید اإللكتروني:

   
المھندسة منیھ محمود    البسطيإبراھیم  السیدة 

 دائرة اإلحصاءات العامة
 األردن  -عمان

 +)962 –  79(  7202329 خلیوي:
  muniayyssa@gmail.comالبرید اإللكتروني:  

 
المھندسة كوثر سلیم العباديذ   انالسیدة   یب 

 دائرة اإلحصاءات العامة
 األردن  -عمان

 +)962 –  79(  6985321 خلیوي:
  kawther.alabbadi@dos.gov.joالبرید اإللكتروني:  

 
المھندسة ھیلین ھاني الجوابرة   السیدة 

الدولي والتعاون   وزارة التخطیط 
 دناألر –عمان  

 +)962 –  77(  7420914 خلیوي:
  helen.j@nop.gov.joالبرید اإللكتروني:  

 
الطورة   السید محمد طالب 

التعاونیة األردنیة  المؤسسة 
 األردن –عمان  

 +)962 –  77(  2457379 خلیوي:
  mohammad.t63@yahoo.comالبرید اإللكتروني:   

 
 السید عماد الزریقات

التعاونیة األردنیة  المؤسسة 
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 األردن –عمان  
 +)962 –  79(  9173747 خلیوي:

 یوجد  ال    البرید اإللكتروني:
 

الفیاض أحمد   السید 
 وزارة الزراعة

 األردن –عمان  
 +)962 –  79(  9908521 خلیوي:

  ahmad.fi@moa.gov.ljoالبرید اإللكتروني:   
 

الیاسین  السید عدنان محمد رشید 
الزراعیة للبحوث   المركز الوطني 

 األردن –عمان  
 +)962 –  79(  6777671 خلیوي:

  adnanyas@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  
 

الم البشابشةس خھند السید   الد یوسف 
الزراعیین  نقابة المھندسین 

 األردن –عمان  
 +)962 –  79(  5678002 خلیوي:

  kyib33@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  
 

المھندسة سمر سھو النھار شواقفة  السیدة 
 جامعة جرش األھلیة –كلیة الزراعة  

 األردن –عمان  
 +)962 –  77(  6495330 ي:لیوخ 

  shawaqfeh1@hotmail.comالبرید اإللكتروني:  
 

المھندسة میمونة المحافظة  السیدة 
 رئیسة قسم تشغیل وصیانة/ سلطة وادي األردن

 األردن –األغوار الجنوبیة  
 +)962 –  79(  5681486 خلیوي:

  eng.maimonah@yahoo.com ي:  رونالبرید اإللكت
 

العكش  السید مھند 
األردنیة الجامعة   كلیة الزراعة/ 

 األردن –عمان  
 +)962 –  79(  6955958 خلیوي:

  makash@ju.edu.joالبرید اإللكتروني:  
 

المھ الحیاريبر  ندسالسید  محمود   اءة 
والمقاییس المواصفات   مؤسسة 

 األردن –عمان  
 +)962 –  79(  8606908 خلیوي:

  barah.hiary@jswo.gov.joالبرید اإللكتروني:  
 

الضالعین الحمید  محمد عبد  المھندس   السید 
األردنییناالتحاد العام للم  زارعین 

 األردن –  عمان
 +)962 –  79(  7357084 خلیوي:

  mohammaddal_77@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  
 

الحجاحجة إسماعیل  سعود  المھندس   السید 
األردنیین  االتحاد العام للمزارعین 

 األردن –عمان  
 +)962 –  77(  2155612 خلیوي:

 ال یوجد لكتروني:  البرید اإل
 

عبد هللا یوسف الدكتور   األستاذ 
والتكنولوجیا جامعة العلوم   كلیة الزراعة/ 

 األردن –عمان  
 +)962 –  79(  5854014 خلیوي:

  abdullah@just.edu.joالبرید اإللكتروني:  
 

المھندسة نھایة  المحیسن  السیدة 
 األردنیة للزیتونالنسائیة  شبكة  رئیسة ال

 األردن –عمان  
 +)962 –  79(  9059589 خلیوي:

  neheya_muhaisin@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  
 

المھندسة سمر محمد المومني  السیدة 
 أمانة عمان الكبرى

 األردن –عمان  
 +)962 –  79(  8165928 :خلیوي

  momanisamar@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  
 
 

 المنظمین  -باء 
 

الزراعیة ( العربیة للتنمیة   )AOADالمنظمة 
 

فائز حترالسید   رائد     المھندس 
اإلداریة والمالیة  ؤمدیر الش  المدیر العام    –ون 
 باإلنابة

العربیة للتنالمن (ظمة   )AOADمیة الزراعیة 
 السودان  -الخرطوم  

 )24991360606+: (ھاتف
    raedhattar@aoad.orgالبرید اإللكتروني:  

    raedhattar@hotmail.com  
 

الولي السماوي  السید  عبد   )عدبُ(عن    احمد 
الفنیة    المشرف على إدارة البرامج 
) العربیة للتنمیة الزراعیة   )AOADالمنظمة 

 السودان  -الخرطوم  
 )(249927040012+: ھاتف

  samawiahd@aoad.orgالبرید اإللكتروني:  
samawiahd@gmail.com                        
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 المھندسة فداء علي الروابدة  
العربير المشرق  لمنطقة  اإلقلیمي   ئیس المكتب 

) العربیة للتنمیة الزراعیة   )AOADالمنظمة 
 األردن  -  عمان

 )+962 –  79(  5944000 ھاتف:
   f_rawabdeh@aoad.org  :البرید اإللكتروني

rawabdehfidaa@gmail.com     
 

 السید طارق حافظ المشھراوي
والمشاریع البرامج   منسق 

) العربیة للتنمیة الزراعیة   )AOADالمنظمة 
 األردن –  عمان

 )+962 –  78(  7437222 ھاتف:
   tarek@aoad.org البرید اإللكتروني:

 
 

واالج االقتصادیة  األمم المتحدة  تماعیة لغربي  لجنة 
 آسیا (اإلسكوا)

 
 السید رامي سابیال

 )(FEAOاقتصادي  مسؤول  
والبیئة  سیاسات الغذاء   (FEPS)قسم 

و تغیر المناخ  الطبیعیة  استدامة  مجموعة  الموارد 
CCNRSC)( 

 ا  اإلسكو
 بیروت، لبنان

 981510 (1-961+) فاكس:
 rami.sabella@un.org :برید إلكترونيال
 

 السید ذیب عویس  
 استشاري لدى اإلسكوا

       950746ص. ب.:  
 األردن   –عمان   11183
 6076075 (79 -962+)خلیوي:  

   theib.y.oweis@gmail.comالبرید اإللكتروني:  
 

أمین" شحبري/السید    "محمد 
لدى اإلسكوا  استشاري 

 فلسطین  –نابلس 
 +)970 –  70(  9990938 خلیوي:

اإللكتروني:  ا   mohsha1@gmail.comلبرید 
 

سارالسید   لادانی ه ة 
اإلسكوا  استشاریة لدى 

والبیئة سیاسات الغذاء   قسم 
الطبیعیة الموارد  واستدامة  تغیر المناخ   مجموعة 

المتحدة –اإلسكوا    بیت األمم 
 لبنان –بیروت  

 +)961  – 1(  981510 فاكس:
  sara.daniel@un.org   البرید اإللكتروني:

 
 ریدي لإلسكوالعنوان البا

اعیة  لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتم 
 لغربي آسیا (اإلسكوا)

 بیت األمم المتحدة
 شارع ریاض الصلح 

 بیروت، لبنان 
 +)961 –  1(  981501ھاتف:  
 +)961 –  1(  981510فاكس:  
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