
 مشروع تعزيز القدرات الوطنية لتطوير سياسات متكاملة ومستدامة وشاملة في المنطقة العربية
 بعنوان "نحو إصالح السياسات المتعلقة بكبار السن في لبنان" وطنية ورشة عمل

 
 2018حزيران/يونيو  21بيروت، بيت األمم المتحدة، 

 
 لمشاركينبأسماء ا قائمة

 
 واإلدارات الرسمية الوزارات  -ألف

 
 ة سيزار عاكومالسيد

  رئيس دائرة المعدات الطبية
 وزارة الصحة العامة 

 بيروت
 9613-388177 :خليوي

 sizarak@gmail.comبريد إلكتروني: 

 

 السيدة ربى الحيدري
 رئيسة الدائرة القانونية

 الدولة وظفيمتعاونية 
 بيروت
 9611-236988هاتف: 

 rouba_@hotmail.com بريد إلكتروني:

 قليالتمحاسن  ةالسيد
 مراقب رئيسي

 ماليةوزارة ال
 بيروت
 961-71382433 هاتف:

 mahassenk@finance.gov.lbبريد إلكتروني: 

 

 واالتحادات الجمعيات، نقاباتال  -باء
 

 ة ريتا رحبانيالسيد
 نقابات المستشفيات في لبنان

 9611-611011هاتف: 
 :بريد إلكتروني

info@syndicateofhospitals.org.lb 

 
 د نهاد يزبك ضومطالسي

 النقيب
 نقابة الممرضات والممرضين في لبنان

 9611-490774هاتف: 
info@orderofnurses.org.lb بريد إلكتروني:

 داني كرمالسيدة 
 وعضو في النقابةالمسؤول المالي 

 نقابة االختصاصيين في العمل االجتماعي
 بيروت

 danyka@inco.com.lb بريد إلكتروني:

 

 فاطمة شحوري السيدة
 رئيسة الجمعية اللبنانية للعالج االنشغالي

 بيروت
 9613-220977: خليوي

otclebanon@hotmail.com بريد إلكتروني:
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 دولية وإقليميةمنظمات   -جيم
 

 صندوق األمم المتحدة للسكان 
  (UNFPA) 
 

 أسمى قرداحي السيدة
 مديرة البرامج

 بيروت
 kurdahi@unfpa.orgبريد إلكتروني: 

 
 السيدة أفدوكيا الخوري

 منسق مشاريع السكان والتنمية
 961-81314082خليوي: 
 بيروت

afdokia.elkhoury@unfpa.orgبريد إلكتروني: 

 لألمم المتحدةمنظمة األغذية والزراعة 
  (FAO) 

 
 السيدة فاتن عضاضة

 المنسق الوطني للحماية االجتماعية وعمالة 
 األطفال  

 بيروت
 9613-714380خليوي: 

 faten.adada@fao.orgبريد إلكتروني: 
 

 غانم السيدة ماغي
Country Representative 

Help Age International 

 بيروت
 9613-815248خليوي: 

 maguy.ghanem@helpage.orgبريد إلكتروني: 
 

 الخبراء  -دال
 

 أبو ناصيف شوقيالسيد 
 المدير المالي

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
 بيروت
 9611-819285هاتف: 

بريد إلكتروني: 
chawkiabounassif@hotmail.com  

 
 الدين الخطيب السيد برهان

 أستاذ جامعي في السياسات العامة
 الجامعة اللبنانية

 بيروت
 9613-918812خليوي: 

borhankhatib@hotmail.comبريد إلكتروني: 

 السيدة مها أبو شوارب
 مديرة بيت القديس جاورجيوس

 بيروت
 9613-927080 خليوي:

 mabo001@dm.net.lbبريد إلكتروني: 

 

 شوكت البعيني السيد
 ميديكال عين وزين  مركز رعاية المسنين ديرم
 فيلدج  

 الشوف
 9615-509357هاتف: 

 ecc@awh.org.lbبريد إلكتروني: 

         sh_beayni@hotmail.com
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 نجا نبيل السيد
 إختصاصي في طب الشيخوخة

 عضو في الهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون 
 المسنين في لبنان  

 بيروت
 9611-856658هاتف: 

 nabilbnaja@gmail.comبريد إلكتروني: 
 

 السيدة ليا القرح
 جمعية إدراك

 بيروت
 9611-583583هاتف: 

 lea.korh@idraac.orgبريد إلكتروني: 

 

 سباعي محيو عبال السيدة
  الجامعة األميركية ،أستاذة في كلية العلوم الصحية

 في بيروت  
 مؤسسة مركز األبحاث لكبار السن في لبنان

 عضو في الهيئة الوطنية الدائمة لرعاية شؤون 
 المسنين في لبنان  

 بيروت
 9613-646688خليوي: 

 aub.edu.lb00am@ بريد إلكتروني: 

 

 السيد كريم ضاهر
 في شؤون المالية العامة خبيرومحامي 
 بيروت

 96-71072000خليوي: 
 law.com-kdaher@hbdtبريد إلكتروني: 

 
 إيلي ياشوعي سيدال

 عميد جامعي سابقو خبير اقتصادي
 بيروت

 eyachoui@ndu.edu.lbبريد إلكتروني: 
 

 برجس إلهامة السيد
 صحافية
 بيروت

gmail.com91elham.barjas@بريد إلكتروني: 

 أبو حبيب ديبأالسيد 
 رئيس المركز اللبناني للتدريب النقابي

 مدير عام اتحاد نقابات الطباعة واإلعالم
 بيروت

 961-70863412خليوي: 
 adbouhabib@hotmail.comبريد إلكتروني: 

 

 السيدة منال سعيد
 خبيرة

 بيروت
 9613-568996خليوي: 

 manalsaid@gmail.comبريد إلكتروني: 
 

 السيدة ميراي نجم شكرهللا
 محامية
 بيروت

 mireille@najmlawfirm.comبريد إلكتروني: 

                             mireillench@gmail.com 

 

 السيد نبيل عبدو
 المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية شبكة

 بيروت
 961-70088203خليوي: 

 nabil.abdo@annd.orgبريد إلكتروني: 

 
 السيد زهير العماد

 المدير العام
 المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية

 GM@awmedicalvillage.orgبريد إلكتروني: 

awmv@awmedicalvillage.org                    

 
 ديانا كالّسالسيدة 
 خبيرة

 بيروت
 961-76124خليوي: 

 dianakallas@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 

 

mailto:nabilbnaja@hotmail.com
mailto:lea.korh@idraac.org
mailto:am00@aub.edu.lb
mailto:am00@aub.edu.lb
mailto:kdaher@hbdt-law.com
mailto:elham.barjas91@gmail.com
mailto:adbouhabib@hotmail.com
mailto:manalsaid@gmail.com
mailto:mireille@najmlawfirm.com
mailto:mireillench@gmail.com
mailto:nabil.abdo@annd.org
mailto:GM@awmedicalvillage.org
mailto:awmv@awmedicalvillage.org
mailto:dianakallas@gmail.com


-4- 
 

 المنظمون  -هاء
 
 زارة الشؤون االجتماعيةو
 

 أبو حيدر فرناندالسيدة 
 بالتكليف رئيس مصلحة الشؤون األسرية

 بيروت
 9611-612849هاتف: 

 fabouhaidar@hotmail.com بريد إلكتروني:

 
 السيدة رندة بو حمدان

 بيروت
 9613-773276خليوي: 

بريد إلكتروني: 
randabouhamdan@hotmail.com

 دويهيدالل  السيدة
 عاملة اجتماعية

 دائرة شؤون األسرة
 بيروت

 9613-170260خليوي: 
 triple.dg@hotmail.com بريد إلكتروني:

 
 السيدة ماري الياس
 مساعدة اجتماعية

 األسرةدائرة شؤون 
 بيروت

 9613-491851خليوي: 
 marieelias@hotmail.com بريد إلكتروني:

 
   اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

 سكوا()اإل  
 

 السيدة كريمة القري 
 رئيسة قسم السكان والتنمية 

 شعبة التنمية االجتماعية 
 9611-978408هاتف: 

 elkorri@un.org بريد إلكتروني:
 

 سارة سليمانالسيدة 
 لسكانمسؤولة شؤون ا

 قسم السكان والتنمية االجتماعية
 شعبة التنمية االجتماعية 

 9611-978757هاتف: 
 salmans@un.orgبريد إلكتروني: 

 
 السيدة نعيم المتوكل

 مسؤولة شؤون اجتماعية
 قسم السكان والتنمية االجتماعية

 شعبة التنمية االجتماعية 
 961-1-978635هاتف: 

almutawakel@un.org بريد إلكتروني:

 السيدة الرا الخوري
 مساعد باحث

 قسم السكان والتنمية االجتماعية
 شعبة التنمية االجتماعية 

 9611-978821هاتف: 
 elkhoury@un.orgبريد إلكتروني: 

 
 السيدة تيريز برير

 مساعدة إدارية
 السكان والتنمية االجتماعيةقسم 

 شعبة التنمية االجتماعية
 9611-978813هاتف: 

 therese.breir@un.orgبريد إلكتروني: 
 

mailto:fabouhaidar@hotmail.com
mailto:randabouhamdan@hotmail.com
mailto:marieelias@hotmail.com
mailto:elkorri@un.org
mailto:elkorri@un.org
mailto:salmans@un.org
mailto:almutawakel@un.org
mailto:elkhoury@un.org
mailto:therese.breir@un.org

