ورشة تدريبية إقليمية حول برنامج التعدادات الزراعية في جولة التعداد لعام 2020
2016/5/19-16
عمان -األردن

قائمة المشاركين
ت

االسم

الوظيفة

.1

سائد دخل اهلل مسلم الشواوره

مهندس زراعي

.2

محمد يحيى أحمد جوارنه

مهندس زراعي  /إحصائي

.3

سناء إرشيد علي العالوين

مهندس زراعي /احصائي رئيسي

.4

جمال عبد الفتاح سالمه الغروز

مهندس زراعي /احصائي رئيسي

.5

الدولة

االردن

تمام جميل ياسين ياسين

مهن ـ ــدس ز ارع ـ ــي  -احص ـ ـ ــائي
رئ ـ ــيسـ ـ ــي

.6

بسام داود مصطفى الزين

.7

تامر سلطان سليمان الروسان

.8

حنان عبد الكريم عوده اهلل الشوابكه

مهندس زراعي احص ـ ـ ــائي رئ ـ ــيسـ ـ ــي

جاسم عبدالكريم أجويد

أخصائي بستنة أول

.9
.10
.11

البحرين

تونس

معز مرزوقي

مهندس زراعي /رئيس قسم

إحصائي رئيسي – مهندس
زراعي

رئيس مصلحه  /مهندس أول في
االحصاء

شهاب بنصر

مهندس أول في اإلقتصاد الريفي

.12

جيبوتي

مختار عواله وعيس

الديموغرافي

.13

السودان

تاج عوض ابوراس

إحصائي
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Phone and Email
Tel:00962786517525
Email: saed@dos.gov.jo
Tel: 00962797863632
Email: mjawarneh@do.gov.jo
Tel: 00962790125880
Email: Sana.alaween@Dos.Gov.Jo
Tel: 0096279646859
Email:grouz@dos.gov.jo
Tel: 00962796963931
Email: tamam@dos.gov.jo
Tel: 00962795006921
Email: zain@dos.gov.jo
Tel: 00962790484287
Email: tamer.alrosan@dos.gov.jo
Tel: 00962796389582
Email: hananshwabkah@dos.gov.jo
Tel: 0097339294946
Email: jkwaid@mun.gov.bh
Tel:0021622394676
Email:marzouguimoez@gmail.com
Tel:0021697139125
Email:bennasrchiheb@yahoo.fr
Tel: 0025377876456
Email: moktar-awaleh@hotmail.fr
Tel:00249922772033
Email: Eltagmusa@yahoo.com

ت

الدولة

االسم

الوظيفة

.14

سوريا

شامل بدران

مدير االحصاءات االقتصاديه

.15

العراق

عقيل صادق هادي

م.مدير

.16

فلسطين

شاديه ابو الزين

.17

مصر

.18

محمود محمد سيد
سعيد عبد المنعم محمد إبراهيم

.19

المغرب

بوعلي لطفي

.20

موريتانيا

الياس ولد ديدي

.21

اليمن

عبداهلل عبداهلل حسين

مدير دائرة احصاءات الزراعة
مهندس زراعي
احصائي ثاني
بالجهاز المركزي للتعبئة العامه
واإلحصاء
احصائي زراعي ثالث

Phone and Email
Tel:00963933578322
Email:shamel7474@gmail.com
Tel: 009647801681013
Email: drdhiaak@gmail.com
Tel: 00970599286225
Email: shadia@pcbs.gov.ps
Tel: 0020124024068
Email: newcapmas@yahoo.com
Tel: 00201226472160

رئيس قسم التدريب و ازرة الزراعة

Email:saiedabdo@gmail.com

رئيس مصلحة االستقصائيات و

Tel:00212537665410
Email:boualilotfi@gmail.com

مدير االحصاءات الديموغرافيه و

Tel: 0022245253070/0022220848813

التعدادات

االجتماعيه

Email:didi74@gmx.fr
Tel: 772839681
Email: cso1@y.net.ye
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الخبراء وفريق العمل
Tel: +39 06 570-55166
Email: Jairo.Castano@fao.org
Tel: +39 06 570-54925
Email: Oleg.Cara@fao.org
Tel: +39 06 570 53348
Email: Adriana.Neciu@fao.org
Tel: 0020124024068
Email: Mohamed.Barre@fao.org
Tel: +962795644514
Email: i.masarweh@ju.edu.jo
Tel: +96265823405
Email: bajjali@aitrs.org
Tel: + 962 796335104
Email: suhail@aitrs.org
Tel: + 962 795093884
Email: moataz@aitrs.org

Senior Statistician
Leader, Agricultural Censuses and
Surveys Team
Consultant
Agricultural Censuses and Surveys
Team
ESS Statistics Division

جايرو كاستنو
أوليج كا ار

.22
FAO/ROME

.23

أدريانا نسيا

.24

Regional Statistician
FAO/ Near East

محمد بري

FAO/CAIRO .25

خبير ديموغرافي

الدكتور عيسى مصاروه

امين دورة

السيدة اماني بجالي

مسؤول العالقات العامة

السيد سهيل صالح

المحاسبة

السيد معتز عماشة
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.26
المعهد

.27
.28
.29

