AITRS
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عناوين المشاركون في دورة "التحليل االحصائي المعمق للبيانات االجتماعية واالقتصادية"
عمان ،االردن 2012/57/1-4/ 28
ت

الدول

المشاركون في
الدورة

العنوان الوظيفي

البريد االلكتروني

هاتف

.1

خالد محمد شريف الشبول

احصائي  /المسوح االسرية

shboul@dos.gov.jo

+926785933709

.2

مراد محمد بني حمد

احصائي اقتصاد

murad@dos.gov.jo

+962777552822

.3

احمد تيسير موافي

رئيس قسم التحليل

mowafi@dos.gov.jo

+962777772475

.4

االردن

صفوت محمد نصر ردايدة

.5

محمد فايز الخريشا

.6

بتول نافذ عبيد

.7

االمارات عامر علي نجيب العمري

.8

البحرين

حورية عبدالقادر قاسم خنجي

.9

جيبوتي

ادريس عبدهللا او ار

.11

السودان منال محمد عبدهللا ابراهيم

.11

الصومال محمد حسين عبدهللا

.12

سمير خضر هادي

العراق

االحصائي
احصائي اقتصاد
رئيس قسم تحليل مؤشرات

safwat@dos.gov.jo

+962776500254

khreisha@dos.gov.jo

+962776068358

سوق العمل

مدير مديرية االساليب
مسؤول اإلحصاءات

obaid@dos.gov.jo

+962777913592

amer@fscfuj.gov.ae

+971507506463

االقتصادية
احصائي بادارة االحصاءات

Hooriya.ak@cio.gov.bh

+97333455495

االقتصادية

مساعد مدير عام
رئيس قسم االحصاء
االقتصادي
مدير اإلحصاء السكاني

edrissorah@yahoo.com

+2287811272972877

dg@cbs.gov.sd

+249183777255
+249183771860
+252615825660

mxwaasuge@hotmail.com
mxwaasuge@gmail.com
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ت

الدول

.13
سلطنة
عمان
.14
.15

سعاد بنت عبدهللا بن سعود

قائم باعمال رئيس قسم

المعولي

التحليل االحصائي

بدر بن شيخان بن حمد

احصائي /دائرة الدراسات

محمد مرعي

مساعد احصائي

العبدلي
فلسطين

هشام سالم صالح الترهوني

.16

.17

المشاركون في
الدورة

ليبيا

.18

محمد احمد ميالد المزوغي

باحث احصائي  /االحصاء

.21

المغرب

.21

موريتانيا طالب اعل طالب احمد
د .طارق يحيي محمد
الكبسي

Alabdli282@hotmail.com

+968 92444825

mmarie@pcbs.gov.ps

+972599126052

Hisham_s_77@yahoo.com

+218928744290

-

+218917599870

الحيوي

الميري

قاسمي رضوان

smaawali@mone.gov.om

+968 990 73988

الديمغرافي

الحيوي

.19

.22

باحث احصائي  /االحصاء

صالح الدين الطاهر مسعود

وليد امين عبدالخالق

البريد االلكتروني

االجتماعية

باحث احصائي  /االحصاء

مصر

اليمن

العنوان الوظيفي

هاتف

احصائي تنفيذ برامج

salahelmerey@yahoo.com

Woo2005xp@yahoo.com

+21218926039253

+20201067278146

تدريبية
مهندس بمجال االرقام

Redoua007@gmail.com

+212619528100

االستداللية
مدير مساعد
مدير عام الدراسات
والتحليل

talebely@yahoo.fr

+22246995568

tym-yemen@hotmail.com

+967 777 534 539
+967 713 224 566
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الدكتور Marc Rubin

الخبراء

السيدة Renee Lewis

مكتب التعداد األميركي

الدكتور عيسى مصاروه

المعهد العربي للتدريب

أ .فتحي النسور
االفتتاح
المعهد

مكتب التعداد األميركي

ميساء محمد فاضل
دعاء حتاملة

والبحوث االحصائية
مدير عام دائرة االحصاءات
العامة
القائم باعمال مدير عام
المعهد
سكرتارية مكتب مدير عام
المعهد

marc.rubin@census.gov

renee.lewis@census.gov

i.masarweh@ju.edu.jo

nsour@aitrs.org

+962795222300

maisa@aitrs.org

+96265823405

duaa@aitrs.org

+96265823405

mayada@aitrs.org

+96265823405
+962796335104
+96265823405

مياده ليث

شعبة التدريب

سهيل محمد صالح

مسؤول شعبة العالقات العامة

suhail@aitrs.org

معتز عماشه

محاسب

mutaz@aitrs.org

