
 

 
 األمم المتحدة

 
                             

                              
                             

                   

 

 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا)

 "دان السو  -  تعزیز مرونة واستدامة القطاع الزراعي في المنطقة العربیة"حلقة النقاش حول  
 2021  تشرین األول/ أكتوبر  6  –  5  ،ن اسودالجمھوریة    -الخرطوم  

 المشاركینقائمة 

 نوالمشارك  براءالخ  –ألف  
 

الریح أماني سنھوري   السیدة 
المائیةوزارة الري والموار  د 

 السودان  -طوم  الخر
 +)249(  0961080053 ھاتف:
  anisan2008@gmail.comإللكتروني:  البرید ا

 
أمل محمد عبد هللا  السیدة 

المائیة  وزارة الري والموارد 
 السودان –طوم  الخر

 +)249(  012416939 ھاتف:
 ال یوجد     تروني:كالبرید اإلل

 
 

الحمید السیدة صفا  ء عبد 
المائیة  وزارة الري والموارد 

 السودان –الخرطوم  
 +)249(  0127063528 ھاتف:

  safa.abdelhameed@gmail.comلكتروني:  د اإلالبری
 
 

ھنادي سعید علي  السیدة 
المائیة  وزارة الري والموارد 

 السودان –الخرطوم  
 +)249(  0908136136 ھاتف:

  hano_zain2010@hotmail.comالبرید اإللكتروني:  
 
 

المنعم علي قسم السید بخیت  السید عبد 
الزراعیةمك االقتصادي لالستشارات   تب الخبیر 

 السودان –الخرطوم  
  moneim54@gmail.comالبرید اإللكتروني:  

 
جابر صبحي أحمد   السید 

للتنمیة ال  )IFAD(  عیةزراالصندوق الدولي 
 السودان –الخرطوم  

  a.subhi@ifad.orgلبرید اإللكتروني:  ا
 

الشیخ رحمھ  السید عباس 
الزراعیة  كلیة الدراسات 

والتكنولوجیاجامعة الس  للعلوم   ودان 
 السودان –وم  الخرط

 +)249(  0912200463 ف:ھات
 یوجد  الالبرید اإللكتروني:  

 
ال  الدكتورة   طیبأماني حمد 

 كلیة الزراعة
والتكنولوجیا للعلوم   جامعة السودان 

 السودان –الخرطوم  
 +)249(  0911319408 ھاتف:

  amani.hamad@yahoo.coالبرید اإللكتروني:  
 

الطیب أماني  المھندسة   احمد    السیدة 
 یةوزارة الثروة الحیوان

 السودان –الخرطوم  
 +)249(  0116056450 ھاتف:

  anikhrif@gmail.com روني:  البرید اإللكت
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الصدیق أحمد  مواھب   السیدة 
 ةكلیة الزراع
والتكنولوجیا  دانجامعة السو  للعلوم 
 السودان –الخرطوم  

 +)249(  0912914665 ھاتف:
 

 لماھل سلیمانالسید سلیمان ا 
 كلیة الزراعة

والتك  جامعة للعلوم   نولوجیاالسودان 
 السودان –م  طوخرال

 +)249(  0123368265 ھاتف:
 ال یوجد   اإللكتروني:  البرید

 
المولى  السید عوض هللا عبد هللا عبد 

الزراعیةأستاذ    المحاصیل 
 جامعة الخرطوم  /كلیة الزراعة

 السودان –الخرطوم  
 +)249(  0918277789 ھاتف:

  aabdelm63@gmail.comكتروني:  البرید اإلل
 

 محمد عبد هللا عمرالسید  
 يأستاذ النبات الزراع

جامعة الخرطوم  كلیة الزراعة/ 
 السودان –الخرطوم  

 +)249(  0912999125 ھاتف:
  maomer2001@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  

 
 

مبارك أمل مصطفى   السیدة 
 ذ االقتصاد الزراعيأستا

 جامعة الخرطوم  /كلیة الزراعة
 السودان –الخرطوم  

 +)249(  22531140ذ091 ھاتف:
  amealmu65@gmail.comالبرید اإللكتروني:  

 
 

 مدثر  السید علي محمود 
 أستاذ البساتین
 طومجامعة الخر  /كلیة الزراعة

 انالسود –الخرطوم  
 +)249(  0918266998 ھاتف:

  a_muddathir@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  
 
 

المنعم طھ  السید عبد 
الزراع  یةھیئة البحوث 

 السودان –الخرطوم  
 ال یوجد  ھاتف:

 ال یوجد د اإللكتروني:  یبرال
 

محمد األمینال الولید   سید 
 الزراعیةھیئة البحوث  

 السودان –الخرطوم  
 0912889300 ھاتف:

  mewaleed@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  
 

أحم عليالسید عماد الدین   د 
األعلى الطبیعیة  اوللبیئة    المجلس   لموارد 

 لسودانا –الخرطوم  
 +)249(  0917232979 ھاتف:

  imadaa@gmail.comالبرید اإللكتروني:  
 

دالل    إبراھیمحاج  الالسیدة 
الطبیعیة األعلى للبیئة والموارد   المجلس 

 السودان –الخرطوم  
 +)249(  0126939574 ھاتف:

  dalal7999@gmail.com   البرید اإللكتروني:
 
 

إ السی  یمان الطیبدة 
األعل الطبیعیةالمجلس   ى للبیئة والموارد 

 السودان –وم  الخرط
 +)249(  0912715436 اتف:ھ

  eman777746@yahoo.comالبرید اإللكتروني:   
  

آ  الحمید منة عبد  السیدة 
الطبیعیة األعلى للبیئة والموارد   المجلس 

 السودان –الخرطوم  
 +)249(  0910762504 ھاتف:

  amnahameid85@gmail.comالبرید اإللكتروني:  
 

 السید سامي بلة
للمواصفات والمقامدیر الھیئة العا  سییمة 

 انالسود –الخرطوم  
 ال یوجد ھاتف:

 ال یوجد البرید اإللكتروني:  
 

عبد الرحمن عبد هللا أحمد  انتصار   السیدة 
ونقل التقانةإدارة ا  إلرشاد الزراعي 

 ودانلس ا –الخرطوم  
 +)249(  0913429011 ھاتف:

 eesar249@gmail.comروني:  البرید اإللكت
 

مي تو  فیقالسیدة 
 وزارة الثروة الحیوانیة

 السودان –الخرطوم  
 +)249(  0922521929 ھاتف:

  nuberiasudan@gmail.comالبرید اإللكتروني:   
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 السیدة نوال صدیق عبد الحفیظ
 وزارة الثروة الحیوانیة

 السودان  –الخرطوم  
 +)249(  09230105590 ھاتف:

  animalproduction21@gmail.comلبرید اإللكتروني:  ا
 

 السید عادل شریف محمد خیر 
 اباتالزراعة والغ  وزارة

 السودان  –الخرطوم  
 +)249(  0911146393 ھاتف:

 ال یوجدالبرید اإللكتروني:  
 
 

هللا  بشرى حبیب   مختارالسیدة 
والغاباتوزارة   الزراعة 
 دانالسو –وم  الخرط
 +)249(  0912242870 ھاتف:

  daziraa99@gmail.comالبرید اإللكتروني:  
 
 

أحمد صالح سوسن فؤاد   السیدة 
والغا  باتوزارة الزراعة 

 السودان –الخرطوم  
 +)249(  0912778411 ھاتف:
  sawsanfouad.606@gmail.com اإللكتروني:  البرید  

 
 

أحمد صدیق حنان صدیق   السیدة 
والغ  اباتوزارة الزراعة 

 انالسود –طوم  رالخ 
 +)249(  0912186742 ھاتف:

  hnanlisi@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  
 
عليال وھیبة أحمد   سیدة 

والغ  اباتوزارة الزراعة 
 السودان  -الخرطوم  

 +)249(  0912713741 ھاتف:
  wahibamohamed75@yahoo.comاإللكتروني:    البرید

 
محمد عثمان شعر  اويالسید رائد 

والغابات  وزارة الزراعة 
 السودان –الخرطوم  

 +)249(  0912569775 :ھاتف
  rsharawi5@gmail.com  البرید اإللكتروني:

 
المجید  یحي عبد  أحمد   السید 

 لالستشاراتركة یام ش 
 دانالسو –الخرطوم  

 +)249(  0912304599 ھاتف:
 ال یوجد البرید اإللكتروني:  

 

ال  رحمنالسید ھشام صالح عبد 
 صالح عبد الرحمنمجموعة  
 السودان –الخرطوم  

 +)249(  0912303886 ھاتف:
 ال یوجد   البرید اإللكتروني:

خالد ھالل عمر  السید 
لألرصاد الجوالھ  یةیئة العامة 

 السودان –وم  الخرط
 +)249(  0918187013 ھاتف:

  helal528@yahoo.com  البرید اإللكتروني:
 
 

 نوالمنظم  -باء 
 

العربیة للتنم الزراعیة (المنظمة   )AOADیة 
 

 رائد فائز حتر  المھندسالسید  
العام  المدیر    –والمالیة    اإلداریةون  ؤمدیر الش 

 اإلنابةب
العربیة للتنم (المنظمة   )AOADیة الزراعیة 

 السودان  -الخرطوم  
 )24991360606+: (ھاتف

  raedhattar@aoad.orgالبرید اإللكتروني:  
    raedhattar@hotmail.com 

 
الولي السماوي  السید  عبد   احمد 

الفنیة    المشرف على إدارة البرامج 
العربیة للتنم (المنظمة   )AOADیة الزراعیة 

 السودان  -الخرطوم  
 )(249927040012+:  ھاتف

 @aoad.orgsamawiahd البرید اإللكتروني:  
samawiahd@gmail.com  

 
الحبیب    السید   الحاج عطیة 
واالستشاراتإدارة التدریب والمدیر    دراسات 

العربیة للتنم (المنظمة   )AOADیة الزراعیة 
 السودان  -الخرطوم  

 )00249910576111( :ھاتف
   alhajattia1960@aoad.org:  البرید اإللكتروني

 
عمرالسید   اللطیف     مكي عبد 

والبیئیة الزراعیة   رئیس وحدة البرامج 
العربیة للتنم (المنظمة   )AOADیة الزراعیة 

 السودان  -الخرطوم  
 )00249912953593( :ھاتف

    Mekki.Omer@aoad.org اإللكتروني:البرید  
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 عبادي  احمد  كرار    السید 
 القتصادي  االمستشار  

العربیة للتنم (المنظمة   )AOADیة الزراعیة 
 السودان  -الخرطوم  

 )+121625172499 :ھاتف
 orgrrarabbadi@aoad.ka  البرید اإللكتروني:

 
 
واالجتمل االقتصادیة  األمم المتحدة  اعیة لغربي  جنة 

 آسیا (اإلسكوا)
 

 السیدة الرا جدع
 المنسق الوطني للمشروع
 قسم سیاسات الغذاء والبیئة

 الطبیعیةالمناخ واستدامة الموارد  تغیر    مجموعة
 األمم المتحدةبیت    –اإلسكوا  
 لبنان   -بیروت  
 )+961  –  1(  981510 فاكس:

  geadahl@un.orgلكتروني:برید اإلال
 

 "محمد أمین" شحبري/السید  
 استشاري لدى اإلسكوا

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

البرید اإللكتروني:  
mohsha1@gmail.com  

 
 

 (عن بُعد)ب عویس  السید ذی
 استشاري لدى اإلسكوا

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

البرید اإللكتروني:  
theib.y.oweis@gmail.com   

 
 
 

 العنوان البریدي لإلسكوا

لغربي لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالج تماعیة 
 آسیا (اإلسكوا)

 متحدةمم البیت األ
 شارع ریاض الصلح

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