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 يف األردن لتحسني استخدام إحصاءات النوع االجتماعي لثةورشة العمل التدريبية الوطنية الثا

 2021 متوز 6-8

 األردن  البحر امليت،

 المشاركینة  قائم 

  دائرة اإلحصاءات العامة 
 

 مقداديت�س�ي الدكتور 
 مساعد المدير العام للشؤون الفن�ة

 77630210900962خلوي: 
 : ي

وين �د االل��ت  tayseer.megdady@dos.gov.joال�ب
 

  عب�ي محمود خل�فة الرح�لالس�دة 
 مديرة مكتب المدير العام

 00962772507562خلوي: 
 : ي

وين �د االل��ت  Abeer.AlRahil@DOS.GOV.JOال�ب
 

  الروسانأحالم احمد نا�ف الس�دة 
ي 
وين  مديرة مدي��ة التحول اإلل��ت

 79089638500962خلوي: 
 : ي

وين �د االل��ت  Ahlam.AlRosan@DOS.GOV.JOال�ب
 

  صفوت محمد ن� حافظ الردا�دة الس�د
 رئ�س قسم الب�انات اإلدار�ة

 00962799470096خلوي: 
 : ي

وين �د االل��ت  Safwat.Radaideh@DOS.GOV.JOال�ب
 

  تامر سلطان سل�مان الروسان الس�د
ي رئ�س قسم اإل 

 نتاج النبايت
 00962790484287خلوي: 

 : ي
وين �د االل��ت  Tamer.AlRosan@DOS.GOV.JOال�ب

 
  جعفر عبد ال���م محمد عبابنة الس�د

 سجل األعمالرئ�س قسم 
 00962799801702خلوي: 

 : ي
وين �د االل��ت  Jafaar.Ababneh@DOS.GOV.JOال�ب
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  أ�من محمد راغب ابو فرحة الس�د
/قسم سجل األعمال ي

 إحصايئ
 00962787443899خلوي: 

 : ي
وين �د االل��ت  Farha@DOS.GOV.JO-Ayman.Abuال�ب

 

 دائرة الموازنة العامة

 
 مصط�ن الصعوبفراس  الس�د

 مدير مدي��ة البن�ة التحت�ة والتنم�ة المحل�ة
 79621848400962خلوي: 

 : ي
وين �د االل��ت  feras.alsoup@gbd.gov.joال�ب

 ر�م احمد فودة الس�دة
�ة رئ�س قسم  الموارد الب�ش

 00962796691136خلوي: 
 : ي

وين �د االل��ت  Reem.f@GBD.gov.joال�ب

 

ي األردنتنم�ة 
 شبكة مؤسسات التم��ل األصغر الرسم�ة �ف

 
 ادين خالد داود بركات ن الس�دة

 محلل ب�انات
 00962795646216خلوي: 

 : ي
وين �د االل��ت  nbarakat@tanmeyahjo.comال�ب

ي 
 المجلس القضائئ

 
 راشد بادى راشد أبو حف�ظهالس�د 
 قسم الدراسات واإلحصاءاترئ�س 

 79806653300962خلوي: 
 : ي

وين �د االل��ت  rashed.abohafeza@jc.joال�ب

 
ن محمد النجداوي الس�دة  ه�ام حسني

 كاتب إحصاء
 79724787900962خلوي: 

ي 
وين �د االل��ت  Heyam.Najdawi@moj.gov.jo : ال�ب

 

 اللجنة الوطن�ة األردن�ة لشؤون المرأة
 

 غ�داء نب�ل محمد الب�طار الس�دة
وع  نحو س�اسات لمجابهة العنف ضد المرأة ضابط م�ش

 79539989100962خلوي: 
 : ي

وين �د االل��ت  ghaida.b@johud.org.jo ال�ب
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   المدربات الوطنیاتة  قائم 

 
ي داود جودة

 الس�دة أماين
 رئ�س قسم احصاءات الجندر

 دائرة االحصاءات العامة
 0096265300700هاتف: 

 00962798686153: ويخل
 : ي

وين �د االل��ت   amanij@dos.gov.joال�ب
 

 الس�دة بثينة ع�ي العالونة
 جندراحصاءات القسم   احصائي/

 دائرة االحصاءات العامة
 0096265300700هاتف: 

 00962798710080خليوي: 
ي 
وين �د االل��ت  @gov.jodosBothyna.Alalawneh.: ال�ب

 

 مساعدین المدربات الوطنیاتة  قائم 

 خرابشةال صابر سحرالسیدة 
 جندراحصاءات القسم   احصائي/
 00962799032048خلیوي: 

 sahar.alkharabsheh@dos.gov.joالبرید االلكتروني: 
 

 المنظمونة  م قائ

 دائرة اإلحصاءات العامة 
 

 شاهر الشوابكةالدكتور 
ي األردن

 مدير دائرة االحصاءات العامة �ن
 0096265300700هاتف: 

 0096277416121ي: و خل
 : ي

وين �د االل��ت  DG.of.DoS@dos.gov.joال�ب
 

   هيئة األمم المتحدة للمرأة
 

 الس�دة منال س��دان 
ي األردن

وع لنجعل عمل كل امرأة محتسب �ن  مديرة م�ش
00962797194154خلوي:   

 : ي
وين �د االل��ت  manal.sweidan@unwomen.orgال�ب
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ي آس�ا (  سكوا)اإلاللجنة االقتصاد�ة واالجتماع�ة لغرئب
 

 الس�دة ندى جعفر
 رئ�س وحدة الس�اسات االحصائ�ة والتنسيق

 حصاءشعبة اإل 
 961-1-978344هاتف: 

�د ال : اإل�ب ي
وين  jafarn@un.orgل��ت

 
 الس�دة دانا السو�ي 

 باحثة مساعدة
 شعبة اإلحصاء

 978767-1-961هاتف: 
: ال ي

وين �د اإلل��ت  soussi@un.org�ب
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