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A المتحدة األمم 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 

 نقل التكنولوجيا واالبتكار لدعم وحدات التميز واالبتكار للمؤسسات األكاديمية في الجمهورية اليمنية"حول "ية بتدريورشة 

 2018كانون األول/ ديسمبر  20 – 16

 األردن -عمان 

 

 المشاركينمؤقتة بأسماء  قائمة

 

 الجمهورية اليمنية –الخبراء  )أ(

 

 ة قبلة محمد سعيدالسيد

  المستشار الثقافي

 سفارة الجكهورية اليمنية – الملحقية الثقافية

 +(962)780099988  خليوي:

 qublahmsaeed@gmail.comاإللكتروني: البريد 

  

 

 السيد سالم فرج عوض بامسعود

 مدير عام إدارة البحث العلمي

 نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي

 اليمن – التعليم العاليوزارة 

 (116+( )داخلي: 967) 5371908 هاتف:

 +(967) 770771896 خليوي:

 +(967) 5362244 فاكس:

 saalem88@yahoo.com  اإللكتروني:البريد 

 

 السيد خالد عبده علي الحميدي

 أستاذ مساعد

 عدنجامعة  /عميد كلية التربية، الضالع

 التعليم العاليوزارة 

 اليمن –عدن الضالع، 

 +(967) 2432246 هاتف:

 +(967) 777495895 خليوي:

 kh777495895@gmail.com  البريد اإللكتروني:

 

 احمد نيالسيدة ندى السيد حس

 أستاذة جامعية

 العلوم/ قسم علوم الحياةكلية 

 جامعة عدن

 اليمن –عدن 

 +(967) 2380700 هاتف:

 +(967) 7771067755 – 733138728 خليوي:

 nadaalsyed10@gmail.com  اإللكتروني:البريد 

 

 

 السيدة فريال مانع الجبر

 كلية الهندسة/ جامعة عدن

 رئيس دائرة االتصاالت واإللكترونيات

 اليمن –عدن 

 +(976) 2257393 هاتف:

 +(967) 777257393 خليوي:

 afarial23352@gmail.com  اإللكتروني:البريد 

 

 

 السيد عالء سعيد محمد عبد الملك

 كلية الهندسة/ جامعة عدن

 اليمن –عدن 

 +(967)   777116548 - 700124443 خليوي:

 alasaeed2003@yahoo.com  البريد اإللكتروني:

                         alasaeed2003@hotmail.com 

 

 عالسيد فضل ناصر حيدرة مكو

 كلية الفنون

 جامعة عدن

 اليمن –عدن 

 +(967) 777826602 خليوي:

 fadhle2014@hotmail.com  اإللكتروني:البريد 

 

 السيد عباس علوي حسين فرحان

 الفنونكلية 

 جامعة عدن

 اليمن -عدن 

 +(967) 733666673 خليوي:

 abbasfarhan68@gmail.com  اإللكتروني:البريد 

 

 

 علي صالح النزيلي السيد فضل

 أستاذ جامعي

 نائب مدير مركز المياه/ جامعة صنعاء

 اليمن -صنعاء 
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 +(967) 1381627 هاتف:

 +(967) 777381627 خليوي:

 drfadhl@yahoo.com  اإللكتروني:البريد 

                        drfadhlali@gmail.com 

 

 ه يحيى مباركدزمزم عب ةالسيد

 أستاذ مساعد

 الهندسة/ جامعة صنعاءكلية 

 اليمن –صنعاء 

 +(967) 01678570 هاتف:

 +(967) 733300313 – 774229900 خليوي:

 zamzam_mubarak@yahoo.com  البريد اإللكتروني:

 

 العوج صالحالسيد عبد الوهاب 

 أستاذ دكتور

 الجيولوجيا/ كلية العلوم التطبيقيةقسم 

 جامعة تعز

 اليمن –تعز 

 +(967) 4411750 هاتف:

 +(967) 770373135 – 772077522 خليوي:

 wahabalaug@gmail.com  اإللكتروني:البريد 

                         wahabalaug@yahoo.com 

 

 السيدة أرزاق محمد عبده صالح

 مركز تكنولوجيا األعمال

 جامعة تونتك الدولية للتكنولوجيا

 

 اليمن –صنعاء 

 +(967) 733671945 خليوي:

 arzak.saleh@gmail.com  اإللكتروني:البريد 

 

 

 مياس محمدالسيد علي 

 مركز البيئةعميد 

 جامعة إب –كلية العلوم 

 اليمن -إب 

 +(967) 777470169 خليوي:

 alimmaias777@gmail.com  اإللكتروني:البريد 

 

 السيد طاهر علي محمد الرشاحي

 جامعة الُحديدة 

 اليمن –الُحديدة 

 +(967) 777263797 خليوي:

 alrashahy@yahoo.com  اإللكتروني:البريد 

 

 

 

 

 

 منظمات األمم المتحدة (ب)

 

  لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 (سكواإلا)

 

 السيدة ريم النجداوي

 التنفيذي لمركز اإلسكوا للتكنولوجياالمدير 

 إدارة سياسات التنمية المستدامة

 األردن -عمان 

 +(962 – 6) 5343346 هاتف:

 +(962 – 77) 7386612 خليوي:

 nejdawi@un.org  اإللكتروني:البريد 

 

 الملقينائل السيد 

 وطنيمسؤول 

 مركز اإلسكوا للتكنولوجيا/ إدارة سياسات التنمية المستدامة

 األردن -عمان 

 +(962 – 6) 5343346 هاتف:

 +(962 – 79) 5581123 خليوي:

 almulki@un.org  اإللكتروني:البريد 

 

 السيد محمد الجعفري

 للتكنولوجيا اإلسكوامركز  - استشاري

 الحمعية العلمية الملكية

 األردن -عمان 

 m.aljafari@ipark.jo  البريد اإللكتروني:

 

 

  لإلسكوا يالعنوان البريد

 

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 )اإلسكوا(

 بيت األمم المتحدة

 8575 -11ص. ب.: ، الصلحشارع رياض 

 بيروت، لبنان

 +(961 – 1) 981501هاتف:  

 +(961 – 1) 981510فاكس:  

 

 

 مركز اإلسكوا للتكنولوجيا –العنوان البريدي 

 

 (ETCمركز اإلسكوا للتكنولوجيا )

 1438صندوق بريد 

 األردن – 11941عمان 

 +(962 – 6) 5343346 هاتف:

 +(962 – 6) 5167410 فاكس:
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