
 قائمة بالمشاركين في الورشة الوطنية -المرفق :

 ديوان وزارة التخطيط / دائرة التنمية البشرية

 زينب طارق طه الفتالوي .1

 معاون باحث

 دائرة التنمية البشرية

 07730023376 -الهاتف :

 zainabtariq87@yahoo.com -البريد األلكتروني :

 

 الجميليحسام ضي سامي  .2

 باحث اقدم

 التنمية البشريةدائرة 

 07723180298 -الهاتف :

 yoyodhay@gmail.com -البريد األلكتروني :

 

 الجهاز المركزي لإلحصاء

 شيماء ناصر محسن المالكي .1

 معاون مدير

 مركز التدريب والبحوث اإلحصائية

 07702480997 -الهاتف :

  rawanflower2016@yahoo.com -البريد األلكتروني :

 

 أنس ميسر فتاح الحيالي .2

 إحصائي اقدم

 قسم إحصاءات التنمية البشرية

 77027323180 -الهاتف :

  Alcanary_an@yahoo.com -البريد األلكتروني :         

 

 أحمد يوسف أحمد الخضري .3

 معاون مدير حسابات

 قسم إحصاءات التنمية البشرية

 79064711720 -الهاتف :

  Ahmadalshmry274 @yahoo.com -البريد األلكتروني :
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 تحرير محمد علوان .4

 رئيس إحصائيين اقدم

 مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة

 77180915790 -الهاتف :

  Tahreer1959@yahoo.com -البريد األلكتروني :

 

 حسين حميد العكيدي .5

 معاون رئيس إحصائيين

 مديرية اإلحصاء الصناعي

 77071177170 -الهاتف :

 Hussein_hamed81@yahoo.com -البريد األلكتروني :

 

 الموسويهادي ذكرى عبد الكريم  .6

 باحث اقدم

 قسم إحصاءات البيئة

 07729880098 -الهاتف :

 thikraa_art@yahoo.com -البريد األلكتروني :

 

 رندة فخري المحياوي .7

 معاون رئيس إحصائيين

 مديرية اإلحصاء االجتماعي والتربوي

 77233487730 -الهاتف :

 Randafakhree35@yahoo.com -البريد األلكتروني :         

 

 الصافي سحر محمد عباس .8

 رئيس إحصائيين 

 مديرية إحصاءات البناء والتشييد

 07816257620 -الهاتف :

 www.sahar.mohamedd997@gmail.com -البريد األلكتروني :

 

 

 سوزان كنعان علوان الزبيدي .9

 إحصائي اقدم

 قسم األرقام القياسية

 77027112070 -الهاتف :

 Suzanacute_87@yahoo.com -البريد األلكتروني :
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 الدليمي سوسن عبد الصاحب كريم .10

 معاون رئيس إحصائيين

 مديرية اإلحصاء الزراعي

 07731191125 -الهاتف :

 Sawsansaheb1975@gmail.com -البريد األلكتروني :         

 

 شيماء فريد الزم األسدي .11

 رئيس إحصائيين 

 قسم إحصاءات البيئة 

 78231156520 -الهاتف :         

 shaymaa.farid@ yahoo.com -البريد األلكتروني :         

 

 محمد علي حسين .12

 إحصائي اقدم

 مديرية الحسابات القومية

 77027114460 -الهاتف :

  Mohmed.ali2289@yahoo.com -البريد األلكتروني :

 

 العيثاويمصطفى أحمد حسن  .13

 إحصائي اقدم

 مديرية إحصاءات أحوال المعيشة

 7721190470 -الهاتف :

 mostafa_alethawi@yahoo.com -البريد األلكتروني :        

 

 منار عبد األمير الربيعي .14

 معاون مدير

 مركز التدريب والبحوث اإلحصائية

 77039965100 -الهاتف :

 Alrubayemanar38@gmail.com -البريد األلكتروني :

 

 هديل عبد الحسين كبة .15

 رئيس إحصائيين اقدم 

 مديرية اإلحصاء االجتماعي والتربوي 

 79017606820 -الهاتف : 

 Hadeel.kubba @ gmail.com -البريد األلكتروني : 
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 هديل نعمان عزيز  .16

 معاون رئيس إحصائيين 

 قسم إحصاءات البيئة 

 07714363158  -الهاتف : 

 hadeel91980@gmail.com -البريد األلكتروني : 

           

 األمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة تمكين المرأة

 صبا هاتف عباس .1

 مسؤول قسم التنمية المجتمعية

 دائرة تمكين المرأة

 07901880849 -الهاتف :

 saba.h.abbas@gov-iq.net -البريد األلكتروني :

 

 علي ناجي علي .2

 معاون مدير / مسؤول شعبة العالقات

 دائرة تمكين المرأة

 07901730113 -الهاتف :

  ali.n.ali@gov-iq.net -البريد األلكتروني :

                                  

 خليف عمار عطية .3

 رئيس مالحظين / مسؤول شعبة المتابعة

 دائرة تمكين المرأة

 07703990248 -الهاتف :

           313amro@gmail.com -البريد األلكتروني :
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