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A المتحدة األمم 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 

   الخاص باألردن العربية المنطقة في لممارسات الزراعية الجيدةإطار االمعنية ب لألطراف االجتماع األول

 2017شباط/فبراير  14 – 13

 األردن -فندق كمبنسكي، عمان 

 

 الئحة المشاركين

 

 واألجنبية الدول العربيةالخبراء من 

 

 المملكة األردنية الهاشمية

 

 جمال البطش  السيد

 مساعد األمين العام للثروة النباتية

 وزارة الزراعة

 األردن –عمان 

 (408أو  444داخلي:  +( )962 – 6) 5686151  هاتف: 

 (+962 – 79) 9059609خليوي:  

 (+962 – 6) 5625718    فاكس: 

 jamal.elbatsh@moa.gov.jo البريد اإللكتروني:  

                         albatshj@yahoo.com 

 

 صالح الطراونة السيد

 مساعد األمين العام للتسويق

 وزارة الزراعة

 األردن –عمان 

 (+962 - 79)  5586235خليوي:  

 salah_t@moa.gov.jo تروني:  البريد اإللك

 

 السيد  هاني المجالي

 مدير مديرية اإلنتاج النباتي

 وزارة الزراعة

 األردن –عمان 

 (+962 – 79)  9059545خليوي:  

 @yahoo.comhani_almajali البريد اإللكتروني:  

 

 السيد  محمد خير الحياري

 مديرية التعاون الدولي واالتفاقيات التجارية

 وزارة الزراعة

 األردن –عمان 

 (+962 – 79) 5436439خليوي:  

 m.hiary@moa.gov.jo اإللكتروني:البريد 

 

 

 شهابلاعبد الكريم السيد 

 مدير مدرية زراعة وادي األردن

 وزارة الزراعة

 األردن –عمان 

 (+962 – 77) 7488730خليوي:  

9059549 (79 – 962)+ 

 

 السيد  عزت العجالين

 مدير مديرية زراعة العاصمة 

 وزارة الزراعة

 األردن –عمان 

 (+962 – 79)  9772494خليوي:  

 izzat@seznam.cz البريد اإللكتروني:  

 

 السيدة  تمام الخوالدة

 رئيس شعبة الزراعة العضوية/ مديرية اإلنتاج النباتي

 وزارة الزراعة

 األردن –عمان 

 (+962 – 6) 5686151هاتف:  

 (+962 – 79) 9705969خليوي:  

 (+962 – 6) 5695329فاكس:  

 tamamharazne@yahoo.com البريد اإللكتروني:  

 

 السيد عاهد محمد حسن القضاة

 رئيس قسم الجودة والمرافق التسويقية/ مديرية التسويق الزراعي

 وزارة الزراعة

 األردن –عمان 

 (+962 – 76) 5686151:  خليوي

 (+962 – 77) 7270149خليوي:  

 (+962 – 6) 5693902فاكس:  

 qudahahed@yahoo.com إللكتروني:  البريد ا

                         Ahed.q@moa.gov.jo 
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 السيدة بسماء المناصير

 مدير وحدة نظام المعلومات الزراعية الوطني

 وزارة الزراعة 

 األردن –عمان 

 +(962 – 79) 9069565يوي: خل

 mbasma_65@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 السيد حازم سليم محمد الصمادي 

 مدير التعاون الدولي واالتفاقيات التجارية

 وزارة الزراعة 

 األردن –عمان 

 hazim.smadi@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 السيد نايف غالب مصطفى الرواشدة

 مستشار األمين العام

 إدارة األراضي والري

 وزارة الزراعة

 األردن –عمان 

 +(962 – 79) 7695834خليوي: 

 nayefnr@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

      nayef_alrawashdeh@yahoo.com                    

 

 السيد زياد أحمد عبيدات

 مدير

 مديرية الخطط والبرامج

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 األردن -عمان 

 p@mop.gov.joziad.oالبريد اإللكتروني: 

 

 السيد محمد عبد القادر العساف

 منسق رئيسي

 مديرية الخطط والبرامج

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 األردن -عمان 

 Assaf@mop.gov.jo-mohammad.Alالبريد اإللكتروني: 

 

 معين القريوتي السيد

 عامنائب المدير ال

 المركز الوطني للبحث واألرشاد الزراعي

 األردن –عمان 

 (+962 – 6) 4725071هاتف:  

7497876 (77 – 962+) 

 (+962 – 6)  4726099 فاكس:  

 qarouti@ncare.gov.jo البريد اإللكتروني:  

 

 السيد هيثم حمدان

 د الحصادباحث بستنة وخضار وما بع

 المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي

 األردن –عمان 

 (+962 – 79) 5648543خليوي:  

 haitham1000@yahoo.com البريد اإللكتروني:  

hamdan@ncare.gov.jo 

 

 ربيع  ال سعيدرو السيدة

 قسم التغذية

 وزارة الصحة

 األردن –عمان 

 (+962 – 77) 7891760خليوي:  

 rabie_rola@yahoo.comالبريد اإللكتروني:  

  

 قطارنةالالسيدة تمارا 

 المطابقةشهادات مدير مديرية 

 مؤسسة المواصفات والمقاييس

 األردن –عمان 

 (+962 – 77)  7467118  خليوي:

 tqatarneh@jsmo.gov.jo البريد اإللكتروني:  

 

 السيدة براءة حياري

 رئيس قسم عالمة الجودة األردنية

 مؤسسة المواصفات والمقاييس

 األردن –عمان 

 (+962 – 79) 8606908خليوي:  

 barah.hiary@jsmo.gov.jo البريد اإللكتروني:  

 

 السيد صفا قاقيش

 مستشار في سالمة وجودة األغذية

 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

 األردن –عمان 

 (+962 – 79) 9029184خليوي:  

 sh@jfda.josafa.qaqi البريد اإللكتروني:  

 

 السيدة هناء الكيالني

 أخصائية التغذية في مديرية الغذاء

 مساعد مدير الرقابة على الغذاء

 المؤسسة العامة للغذاء والدواء

 األردن -عمان 

 (+962 –  79)  9054459خليوي: 

 hana.kilani@jfda.jo البريد اإللكتروني:  

 

 السيد نبيل عرعر

 ُمزارع

 مزارع عبد هللا عرعر

 قطاع خاص/ المزارعين

 األردن –عمان 

 (+962 – 79)  5163129خليوي: 

 nabil@ararfarms.com البريد اإللكتروني:  

 

 السيد حسن أبو سيدو

 مزرعة أبو سيدو

 األردن –عمان 

 (+962 - 79) 5534910خليوي:  

 abuidomh@hotmail.com البريد اإللكتروني:  
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 السيد أحمد عمر

 مزرعة أحمد عمر

 األردن –عمان 

 (+962 – 79) 5013335خليوي:  

 joahmad@strawberry.com. البريد اإللكتروني:  

 

 السيد محمد ابراهيم حمدان

 مزرعة ابراهيم حمدان

 األردن –عمان 

 (+962 – 79) 5571645خليوي:  

 hamdanjcpa@yahoo.com البريد اإللكتروني:  

 

 السيد عبد هللا الجعافرة

 مزرعة جمعية الثمار التعاونية األردنية / الصافي

 األردن – عمان

 (+962 – 79) 7827888خليوي:  

 hamzahtamimi@yahoo.com البريد اإللكتروني:   

 

 لسيدة آمال عبيداتا

 مزرعة جمعية سيدات الرؤيا التعاونية

 األردن –عمان 

 (+962 – 79) 6727653خليوي:  

 amalobaidat@yahoo.com البريد اإللكتروني:  

 

 السيدة عالية سامي النسور 

 مدير الجودة والسالمة الغذائية

 ايبر ماركتس/ كارفورهأسواق ماجد الفطيم، 

 األردن -عمان 

 (+962 – 77) 0403127خليوي:  

 ansour@mafcarrefour.com البريد اإللكتروني:  

 

 السيد ثابت بهاء حصوة

 تجار التجزئة

 شركة ماجد الفطيم/ كارفور

 األردن -عمان 

 (+962 – 77) 0403306خليوي:  

 thaswa@mafcarrefour.com البريد اإللكتروني:  

 

 السيد زهير جويحان

 ومزارع يةرئيس الجمع

 الجمعية األردنية لمصدري الخضار والفواكه

 األردن –عمان 

 (+962 – 79) 5526288خليوي:  

 zuhairjweihan@gmail.com البريد اإللكتروني:  

 

 عبد الرحمن غيث السيد

 أمين سر

 الجمعية األردنية لمصدري الخضار والفواكه

 األردن –ان عم

 (+962 – 79) 5555655خليوي:  

 ghaith1@orange.jo البريد اإللكتروني:  

 

 محمد أبو حمور السيد

 منسق فني للمشاريع الزراعية

 الجمعية األردنية لمصدري الخضار والفواكه

 األردن –عمان 

 (+962- 77)  6999884 خليوي:  

 mabuhammour@yahoo.com د اإللكتروني:  البري

 

 السيد  رامي الشريف

 نائب مدير 

 مديرية االعتماد والتأهيل

 ين الزراعيينالمهندسنقابة 

 األردن –عمان 

 (+962 – 79) 6379571خليوي:  

 ramialsharef@hotmail.com البريد اإللكتروني:  

 

 السيدة رزان زعيتر

 رئيسة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء

 مؤسس وعضو هئية إدارية 

 الجمعية العربية لحماية الطبيعة

 األردن –عمان  –جبل عمان 

 +(962 – 6) 5673331هاتف:  

 +(962 – 79) 5552324خليوي:  

 +(962 – 6) 5699777فاكس:  

 razan.zuayter@gmail.com البريد اإللكتروني:  

 

 السيد عاصم أبو علوش

 الجمعية الوطنية لحماية المستهلك

 األردن –عمان 

 +(962 – 77) 7890081خليوي: 

 asemhabes@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 السيد محمد الضالعين

 األردنيين مندوب االتحاد العام للمزارعين

 األردن – عّمان

 +(962 – 61) 4204663هاتف: 

 +(962 – 79) 6578083خليوي: 

 +(962 – 61) 4204173فاكس: 

 _yahoo.commohammaddal@77البريد االلكتروني: 

 

 السيد أنور حداد

 رئيس جمعية التمور األردنية

 األردن –عمان 

 +(962 – 79) 6666212خليوي: 

 p@jodates.orgالبريد اإللكتروني: 

 

 السيد نوح عثمان عبد الكريم أبو حجة

 مساعد مدير فني

 شركة الغذاء األول

 األردن –عمان 

 +(962 – 77) 5126368ي: خليو

 noohah1@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
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 الجمهورية اللبنانية 

 

 نادين عبد الخالقالسيدة 

 رئيس دائرة التبريد والتوضيب

 وقطاع تحسين المعيشة ممثلة الوزارة في قطاع األمن الغذائي

 وزارة الزراعة

 لبنان -  بيروت

 +( 961-1) 981871/  981870: هاتف

 +(961 – 76) 672721خليوي: 

 +(961 – 1) 981876 فاكس:

 nkhalek@agriculture.gov.lbالبريد اإللكتروني: 

                            mnadabdelkhalek@yahoo.co 
 

 السيدة روزين حبشي

 مهندسة زراعية

 دائرة وقاية المزروعات

 وزارة الزراعة 

 لبنان –بيروت 

 (+961 – 71) 113083خليوي:  

 rosinehabchy@hotmail.com البريد اإللكتروني: 

 

 السيد بشار برو

 / مدير إداريمهندس

 المزارع الملكية في لبنان ش.م.ل.

 لبنان –زحلة 

 (+961 – 8)  800140هاتف:  

 (+961 – 3)  254232 خليوي:  

 (+961 – 8)  805391فاكس:  

 basharbrahimberro@gmail.com البريد اإللكتروني:  

 

 فتاحالسيد رمزي عبد ال

 مدير البرامج

 التنمية المحلية

 جمعية إمكان

 لبنان –بيروت 

 (+961 -1)  3/2/1/814900هاتف:  

 (+961 – 3)  347702خليوي:  

 (+961 – 1) 814900فاكس:  

 ramzi.abdulfattah@emkan.org البريد اإللكتروني:  

 

 

 تايالند 

 

 سارين لسيدة شاشيا

 استشارية

 تايالند –بانكوك 

 +66854803991خليوي:  

 shashi_sareen@hotmail.comالبريد اإللكتروني:  

 

 

 

 وغير الحكومية المنظمات العربية واإلقليمية والدولية

 

 شركة بلومون

 

 السيدة منال أحمد ابراهيم صالح

 مدير عام شركة بلومون

 القاهرة، مصر –المعادي 

 (+202) 275 08292هاتف:   

 (+2010)  6981  1112خليوي:  

 (+202)  23784896فاكس:  

      eg.com-manal.saleh@bluemoon البريد اإللكتروني:  

 

 

 (FAOم المتحدة )منظمة األغذية والزراعة لألم

 

 السيد رامز محمد سليم عثمان

 مدير مشروع آسي

 األردن –عمان 

 +(962 – 6) 5562554هاتف: 

 +(962 – 6) 5562553فاكس: 

 +(962 – 79) 8212086خليوي: 

 ramez.othman@fao.orgالبريد اإللكتروني: 

 

 

  القتصادية واالجتماعية لغربي آسيالجنة األمم المتحدة ا

 (سكواإلا)

 

 لى مجدالنير   ةالسيد

 مدير

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

 +(961 – 1) 978502 : هاتف

    majdalani@un.org :  البريد اإللكتروني

 

 نجداويالالسيدة ريم 

 يئةوالب قسم سياسات الغذاء رئيس

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

 (+961 -1)  978578  : هاتف

  nejdawi@un.org :  البريد اإللكتروني

 

 فيديل بيرينغيروالسيد 

 مسؤول اقتصادي

 والبيئة سم سياسات الغذاءق

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

 (+961 - 1) 978519  هاتف:

  byiringiro@un.orgالبريد اإللكتروني

 

 منى فتاحالسيدة 

 مشروع تعزيز األمن الغذائي والمائي  ةمنسق

 والبيئة قسم سياسات الغذاء

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

 +(961 – 1) 978437 : هاتف

 fattahm@un.org البريد اإللكتروني: 

mailto:nkhalek@agriculture.gov.lb
mailto:nadabdelkhalek@yahoo.com
mailto:rosinehabchy@hotmail.com
mailto:rosinehabchy@hotmail.com
mailto:basharbrahimberro@gmail.com
mailto:basharbrahimberro@gmail.com
mailto:ramzi.abdulfattah@emkan.org
mailto:ramzi.abdulfattah@emkan.org
mailto:shashi_sareen@hotmail.com
mailto:manal.saleh@bluemoon-eg.com
mailto:manal.saleh@bluemoon-eg.com
mailto:ramez.othman@fao.org
mailto:majdalani@un.org
mailto:majdalani@un.org
mailto:nejdawi@un.org
mailto:nejdawi@un.org
mailto:byiringiro@un.org
mailto:fattahm@un.org
mailto:fattahm@un.org


5 
 

 ماتياالسيد كميل ح

 باحث مساعد

 والبيئة قسم سياسات الغذاء

 إدارة سياسات التنمية المستدامة 

 +(961 – 1) 978560  هاتف:

 hamatik@un.org ي:  البريد اإللكترون
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