
 

 
 األمم المتحدة

 
                             

                              
                             

                   

 

واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) االقتصادیة   اللجنة 

حول  العربیة" حلقة النقاش  في المنطقة  القطاع الزراعي   " نلبنا -  تعزیز مرونة واستدامة 
الثاني/ 11 -  10  اللبنانیة،جمھوریة  ال -  بیروت،  الحدث –مار تتر  النكس فندق    2021  نوفمبر  تشرین 

 المشاركینقائمة 

 نوالمشارك  براءالخ  –ألف  
 

 السید حسین نصر هللا
 ضابط اتصال المنظمة

 وزارة الزراعة
 نانبیروت، لب

 )+961 –  70(  906780 خلیوي:
  nasrallah_h@hotmail.comالبرید اإللكتروني:  

 
الخالق نادین عبد   السیدة 

التوضیب والتبرید  رئیس مصلحة 
 وزارة الزراعة
 بیروت، لبنان

672721  )76  – 961+( 
  nadabdelkhalik@yahoo.comوني:   اإللكتر  البرید

 
سارة رمال  السیدة 

زراعیة  مھندسة 
 دائرة االقتصاد النباتي  ةرئیس 

 وزارة الزراعة
 بیروت، لبنان

 )+961 –  70(  940283 خلیوي:
  sara.rammal@hotmail.comالبرید اإللكتروني:  

 
إیمان فرحات  السیدة 

زراعیةمھندس   ة 
 وزارة الزراعة

 روت، لبنانیب
 )+961 –  70(  947689 خلیوي:

  farhat.iman@gmail.comالبرید اإللكتروني:  
 
رزقا  ھال أبو   لسیدة 

 ةزراعی  ةمھندس 
 دائرة  ةرئیس 

العامة للتعاونیات  المدیریة 
 وزارة الزراعة
 بیروت، لبنان

 )+961 –  81(  944863 خلیوي:
 halaabourizk@hotmail.comاإللكتروني:    دیربال
 

ساندرا سعادة   السیدة 
 محرر

العامة للتعاونیات  المدیریة 
 وزارة الزراعة
 بیروت، لبنان

 )+961 –  70(  142524 خلیوي:
  ssaade@gdcoops.gov.lbي:  البرید اإللكترون

 
أ  تانیا  الحسنالسیدة   بي 

الغذائیةخ   بیر في العلوم 
 جارةوزارة االقتصاد والت

 بیروت، لبنان
 )+961  – 3(  791585 خلیوي:

  tabielhessen@economy.gov.lbالبرید اإللكتروني:  
 

إھاب جمعة  السید 
 حثاب

 )LARI  ( اللبنانیة    بحاث العلمیةمصلحة األ
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 لبنانزحلة،  ،  البقاع -  تل عمارة
 )+961 –  70(  094741 خلیوي:

  ijoma@lari.gov.lbالبرید اإللكتروني:  
 

ُرلى العمیل  السیدة 
باحث  مساعد 

 LARI)اللبنانیة (  مصلحة األبحاث العلمیة
 اننبلزحلة،  ،  البقاع -  رةامتل ع

 )+961 –  70(  056079 خلیوي:
 ramil@lari.gov.lb  البرید اإللكتروني:

 
 نلسید عماد حمدا ا 

العام  المدیر 
 یةصندوق لبنان للتنم

 ، لبنانبیروت
 )+961  – 3(  005123 خلیوي:

  imad@lpdi.com  البرید اإللكتروني:
 

شمس الدین أحمد   السید 
 مدیر وحدة التدریب

 صندوق لبنان للتنمیة
 لبنان -بیروت  
 )+961  – 3(  977041 :خلیوي

  hritc.ahmad@gmail.comالبرید اإللكتروني:  
 

عبود   السید جھاد 
اإلنتا  الحیواني جرئیس قسم 

اللب  ة/كلیة الزراع  نانیةالجامعة 
 لبنان بیروت،  –دث  الح 

 )+961  – 3(  965735 ي:خلیو
  jsabboud@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  

 
نظام حماد  المھندس   ة السید 

 مستشار
جھاد البناء  مؤسسة 

 بیروت، لبنان
 )+961 –  3(  6643077 خلیوي:

  info@jihadbinaa.com  :البرید اإللكتروني
 

 إیلي مسعود   السید 
 غاباترئیس دائرة الزراعة وال

 غرفة تجارة بیروت وجبل لبنان
 بیروت، لبنان

 )+961  – 3(  290058 خلیوي:
  agriculture@gcib.org.lb  البرید اإللكتروني:

 
 
 
 

الخوري  السید ریمون 
زراعي  مھندس 

األخض  رالمشروع 
 بیروت، لبنان

 )+961  – 3(  838982 خلیوي:
  bios.logoss@gmail.comالبرید اإللكتروني:  

 
 السید علي شومان

العامة  أمین عام العالقات 
الزراعیةاال  تحاد العام للنقابات 

 بیروت، لبنان
 )+961 –  70(  140155 خلیوي:

  hajalichouman@gmail.com  روني:البرید اإللكت
 

 السید علي درویش
الزراعیین  رئیس فرع المھندسین 

 بیروت  /نقابة المھندسین
 نان، لببیروت
 )+961  – 3(  372660 خلیوي:

  alihkd@gmail.comالبرید اإللكتروني:  
  

ملك  السید حیدر 
 استشاري

 قطاع خاص
 )+961  – 3(  972282 خلیوي:

 ال یوجد البرید اإللكتروني:  
 
 

ا   -باء  الدولیة ومنظمات   م المتحدة ألمالمنظمات 
 

Habitat-UN 
 

 إیلي منصور  السید 
 بیرخ 

UN-Habitat 
 بیروت، لبنان

 )+961  – 3(  034657 خلیوي:
  elie.mansour@un.orgالبرید اإللكتروني:  

 
ل  ینا أبو جودة السیدة 
Intern 

UN-Habitat 
 ، لبنانبیروت

923302  )71  – 961+( 
  lena.aboujaoude@gmail.comالبرید اإللكتروني:  
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 نوالمنظم  -  جیم
 

العربیة للتنم الزراعیة (المنظمة   )AOADیة 
 

فداء    الروابدة علي السیدة 
العربياإلقلیمي    رئیس المكتب  للمشرق 

العربیة ل فالمنظمة   ن  ي عمالتنمیة الزراعیة 
   19082ص. ب.:  

 األردن –  11196عمان  
 )+962 – 6(  5370674تب):  مك(اتف ھ
 )+962 –  79(  5944000  لیوي:خ 

 )+962 –  6(  5370256فاكس:  
  f_rawabdeh@aoad.orgالبرید اإللكتروني:  

f_rawabdeh@yahoo.com                             
 

علي محمد مجاھد   السید وحید 
 مستشار المنظمة

العربیة للتنمیة الزراعیة  المنظمة 
السودانالخرطو  م، 
 +)249(  01001414343 خلیوي:

  waheed.mogahed@gmail.comاإللكتروني:    البرید
 
 

واالجتماع االقتصادیة  األمم المتحدة  لغربي  ة  یلجنة 
 آسیا (اإلسكوا)

 
الرا جدع  السیدة 

للمشروع الوطني   المنسق 
والبیئة سیاسات الغذاء   قسم 

الموارد   واستدامة  تغیر المناخ   الطبیعیةمجموعة 
 )+961  – 1(  981510 فاكس:

  geadahl@un.orgبرید اإللكتروني:ال
 

السالم الفیاللي  السید عبد 
اقتصادیةمس   ؤول شؤون 

الموارد    المائیةقسم 
تغیر المناخ   الموارمجموعة  الطبیعیةواستدامة   د 

 )+961 –  71(  656711 خلیوي:
 )+961  – 1(  981510 فاكس:

 mohamed.elvilali@un.org  البرید اإللكتروني:
  

 شحبري ین"أم  محمد "السید  
لدى اإلسكواارش تاس   ي 

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

  mohsha1@gmail.comرید اإللكتروني:  الب
 
 
 

عو ذیب   عد)(عن بُ   یسالسید 
لدى اإلس   كوا  استشاري 

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

   theib.y.oweis@gmail.comد اإللكتروني:  البری
 
سارا   لادانی ه لسیدة 

اإلسكوا  استشاریة لدى 
والبیئة سیاسات الغذاء   قسم 

تغیر م الطبیعیة  المناخجموعة  الموارد   واستدامة 
المتحدةبیت  –ا  كوس اإل  األمم 

 لبنان –بیروت  
 )+961  – 3(  839262 خلیوي:
 01 –  981510 فاكس:
 sara.daniel@un.orgاإللكتروني:  البرید  

 
 السید منعم مرة 

إدا  ريمساعد 
سیاقس  والبیئةم   سات الغذاء 

واستدام تغیر المناخ  المومجموعة  الة   یةیعطبارد 
المتحدةبیت  –اإلسكوا    األمم 
 لبنان –بیروت  
 )+961  – 3(  860560 خلیوي:

 murrahm@un.org  ید اإللكتروني:  لبرا
 
 
 

لإلسكوا  البریدي   العنوان 

االقتصادیة واالجتماعیة لغربي   لجنة األمم المتحدة 
 آسیا (اإلسكوا)

 متحدةمم البیت األ
 ع ریاض الصلحارش 

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

 +)961 –  1(  981510اكس:  ف
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