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 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا)

 المشاركین قائمة 

 الدول العربیة والدول األعضاء  
 

 الھاشمیةالمملكة األردنیة  
 

 السید رامي غازى الھباھبة  
 مدیر الدراسات وتنمیة سالسل االنتاج  

 وزارة الزراعة
 Rami144@hotmail.com  البرید اإللكتروني:

 
 مملكة البحرین

 
 السید ابراھیم جعفر ابراھیم احمد  

الزراعة والثروة  رئیس قسم التربة و االسمدة، وكالة  
 البحریة

وزارة االشغال وشؤون البلدیات والتخطیط العمراني  
 مملكة البحرین

 ejebrahim@mun.gov.bh البرید االلكتروني:  
 

 الجمھوریة التونسیة
 

 السید ھیكل حشالف
 مدیر و عضو فریق عمل التغیرات المناخیة  

 وزراة الفالحة و الموارد المائیة و الصید البحرى
 Haikel.hechlf@ires.ginekrmالبرید اإللكتروني:  

Haikel_esam@yahoo.com 
 

 وریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمھ
 

 السیدة راشدي صبرینة 
 نائبة مدیر التشجیر و المشاتل  

 المدیریة العامة للغابات 
 binyaz2001@gmail.com البرید االلكتروني:

 
 جمھوریة جزر القمر االتحادیة اإلسالمیة

 
 المومنيالسید ابراھیم 

 ضابط االتصال للمنظمة لدى جزر القمر
 وزارة الزراعة

 mouminiibrahim@yahoo.frالبرید االلكتروني:  
 

 جمھوریة السودان
 

 عبد المجید محمد الطیب السید 
 وزارة الزراعة والغابات

 mageedtayeb@yahoo.com البرید االلكتروني:
 

 السیدة ھنادي عوض هللا  
 مدیر ادارة التشجیر الھیئة القومیة للغابات

 وزارة الزراعة والغابات
  Manager.fnc@gmail.comالبرید االلكتروني:

Hanadi_awadalla@yahoo.com 
 

 عادل شریف محمد خیر  السید 
 مساعد مدیر عام العالقات الدولیة، 
 وزارة الزراعة والغابات االتحادیة  

 Adil_shill@yahoo.com البرید االلكتروني:
 
 الصومال
 

 عبد الناصر عمر عثمان   السید 
 مدیر العالقات العامة و االتصال بالوزارة  

  abdinaassir@gmail.comالبرید االلكتروني:
 

 سلطنة عمان
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 السید یحیى بن حمدان بن سوید السعدى 

 رئیس قسم المحاصیل البستانیة  
 وزارة الثروة الزراعیة و السمكیة وموارد المیاه 

  camry99y@gmail.com البرید االلكتروني:
 

 دولة فلسطین
 

 السید ناجح محمود محمد بنى عودة 
 مدیر ادارة المراعى

 االدارة العامة للغابات و المراعى 
 فلسطین –رام هللا  

 Najeh.hajabed@moa.pana.psالبرید اإللكتروني:  
Najeh_64@yahoo.com 

 
 قطر  دولة

 
 السید محمد أحمد محمد الخنجي  

 رئیس قسم االقتصاد و االحصاء الزراعي 
 وزاره البلدیة 

 makneji@mme.gov.qa البرید االلكتروني:
 

 الكویت  دولة
 

 السیدة ریم احمد ابراھیم محمد الھزیم  
 رئیس قسم بحوث البستنھ و الزراعة المحمیة  

 reemh@paaf.gov.kw البرید االلكتروني:
 

 الجمھوریة اللبنانیة
 

 السید حسین نصر هللا
 مستشار وزیر الزراعة  

 وزارة الزراعة
 Nasrallah_h@hotmail.comالبرید اإللكتروني:  

 
 السید ایھاب جمعة

مصلحة االبحاث العلمیة الزراعیة (الرى) في لبنان 
فرع الري والرصد  –مصلحة االبحاث العلمیة الزراعیة  

 الجوي
 ijomaa@lari.gov.lbالبرید اإللكتروني:  

 
 جمھوریة مصر العربیة  

 
 السید محمد على فھیم 

 رئیس مركز معلومات تغیر المناخ و الطاقة المتجدده
 Ali.mohamed73@gmail.comااللكتروني:  البرید 

 
 السیدة رانیا  محمد نجیب  

 بمعھد بحوث االقتصاد الزراعى باحث
 Dr.rania.eldriny@gmail.com:  البرید االلكتروني

 
 السیدة دالیا عبد الحمید یاسین  
 رئیس بحوث االقتصاد الزراعى

 Dalia.yassin@hotmail.comالبرید االلكتروني:  
 

 السید سمیر طنطاوى
 مشروع البالغ الوطنى الرابع لمصرمدیر 

 Samir_tantawi@hotmail.com البرید االلكتروني:
 

 السید احمد عونى  احمد 
 مدیر المعمل المركزى للمناخ الزراعى

 Awny_a@yahoo.com البرید االلكتروني:
 

 المملكة العربیة السعودیة
 

 السید محمد مذكر المطیرى
 نائب االدارة العامة للثوره البنانیة

 almutari@mewa.gov.sa البرید االلكتروني:
 

 الیابسي المطیرىالسید محمد ھادى حمیدان 
 مدیر قسم البساتین و المحاصیل الحقلیة

 E20453@mewa.gov.sa البرید االلكتروني:
 

 السیدة ماجدة بنت عبدة العازمي
 باحث احصائي في المركز الوطنى لالرصاد

 M.al-azemi@ncm.gov.sa البرید االلكتروني:
 الجمھوریة االسالمیة المورتانیة

 
 السید لمھابة ولد بالل  

 المندوب الجمھورى 
 وزراة الزراعة

 البرید االلكتروني:
Lemhababellal1975@gmail.com 

 
 الجمھوریة الیمنیة

 
 السید أنور عبد الكریم عبد الصمد  
 مدیر عام ادارة المشاریع الزراعیة 

 ranyar@yemen.net.ya البرید االلكتروني:
 

 جامعة الدول العربیة
 

  السید محمود فتح هللا
االمانة العامة  –مدیر أدارة شئون البیئة واالرصاد الجویة  

 جامعة الدول العربیة –
   Mahmoud.fathallah@las.intالبرید االلكتروني:  
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 السید اشرف نور الدین شلبي 

 –خبیر تغیر المناخ و االرصاد الجویة األمانة العامة 
 جامعة الدول العربیة

 Ashraf.shalady@las.int   البرید االلكتروني:
 

 المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة
 

  السید رائد فایز حتر
مدیر  إدارة الشئون اإلداریة و المالیة و المدیر العام 

  باالنابة
 السودان  -الخرطوم

  raedhattar@hotmail.com البرید اإللكتروني:
 

 السید أحمد سالم احمد 
 رئیس وحدة العالقات الخارجیة الدولیة

 السودان  -الخرطوم
 Asahmed1964@yahoo.frالبرید االلكتروني:  

 
 احمد شلبي السید 
  وقایة النباتخبیر  

 العربیة للتنمیة الزراعیة / مكتب القاھرة المنظمة
Ashrafnaur3@hotmail.com 

 
  خلیل أبو عفیفةالشید 

  خبیر الغابات والمراعي
 المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة / مكتب االردن

khalillabuafifa@gmail.com 
 سالم صالح سعد  السید 

  خبیر التدریب
 العربیة للتنمیة الزراعیة / مكتب الجزائرالمنظمة 

Salamsaleh20210@gmail.com 
 

 السید أحمد یوسف
 خبیر الشبكات وتكنولوجیا المعلومات

 المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة / مكتب القاھرة
Mro.aoad.ino@gmail.com 

 
 الخبراء

 
 السید وحید على مجاھد 

 الزراعیةالمنظمة العربیة للتنمیة  خبیر،  
 البرید االلكتروني:

Waheed.mogahed@gmail.com   
 

 السید ھادى جعفر 
 الجامعة االمریكیة في بیروت ، مستشار في االسكوا 

 لبنان  -بیروت

 Hj01@aub.edu.lb البرید االلكتروني:
 

 السید ارسن ایسین
 برنامج األمم المتحدة للبیئة

   ersin.esen@un.orgالبرید االلكتروني:  
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االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا   لجنة األمم المتحدة 
 (اإلسكوا)
 

 السید طارق صادق
المناخ واستدامة  مسؤول اول شؤون اقتصادیة، تغیر 

 الموارد الطبیعیة
 sadekt@un.orgاإللكتروني:  البرید 

 
 السیدة جولي أبو عرب

 منسقة مشروع  
 والبیئة سم سیاسات الغذاءق

 abouarab@un.org البرید اإللكتروني:  
 

 السیدة مایا عطیة
 خبیرة  

 شؤون الزراعة واألمن الغذائي والمائي
 والبیئة سم سیاسات الغذاءق

 mayaatieh@hotmail.comالبرید اإللكتروني:  
 

 السیدة لیال جدعون
 مساعد باحث

 والبیئة سم سیاسات الغذاءق
 gedeon1@un.org  :البرید اإللكتروني

 
 العنوان البریدي لإلسكوا 

االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا   لجنة األمم المتحدة 
 (اإلسكوا)

 بیت األمم المتحدة
 شارع ریاض الصلح، بیروت، لبنان

 

mailto:sadekt@un.org
mailto:abouarab@un.org
mailto:mayaatieh@hotmail.com
mailto:gedeon1@un.org

	قائمة المشاركين

