دورة حول تصميم العينات
 2122/6/22-2عمان  /األردن
قائمة اسماء المشاركين
ت

الدولة

االسم

.1

االمارات

زيد رقيب خزعل القاضي

.2

البحرين

أحمد عبد الحميد العمادي

.3

تونس

.4

جيبوتي

نادية بوراسي
مختار عواله وعيس
زينب محمد الحسن ابراهيم

.5
السودان

غادة محمد عثمان هاشم اسماعيل

.6
.7

الصومال

.8

العراق

.9
.11
.11

محمد حسين عبد هللا
محمد عدنان جواد
عائشة بنت حمود بن مسلم العاصمي

ُعمان

فلسطين

ابرهيم بن سعيد بن علي الوهيبي
ا
انس نبيل محمد رشاد أحمد
خالد علي احمد علي المالكي

.12
قطر
.13

حمد يوسف محمد عبد هللا العبيدلي

الوظيفة
احصائي رئيسي
المركز الوطني لالحصاء
احصائي  /اقتصادي
االدارة المركزية لالحصاء
مهندس اول  /احصائيات المؤسسات
المعهد الوطني لالحصاء

ديمغرافي قسم العالقات بالدول العربية
االحصاء والدراسات السكانية
مفتش احصاء
الجهاز المركزي لالحصاء
مبرمج  /قسم الحاسب االلي والمعلومات
الجهاز المركزي لالحصاء
مسؤول قسم االحصاءات االقتصادية
ادارة االحصاء المركزي

مساعد احصائي/وحدة التحليل االحصائي
الجهاز المركزي لالحصاء
مسؤول االعمال المكتبية
دائرة المسوحات االقتصادية
باحث احصائي
بلدية مسقط

رئيس قسم العينات
الجهاز المركزي لالحصاء
باحث احصائي
جهاز االحصاء
باحث احصائي
جهاز االحصاء
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العنوان
Tel: 22078020117900
Email: zqadhi@nbs.gov.ae
Tel: 2207966999997
Email: alammadi.aa@cio.gov.bh
Tel: 2208678018809
Email: bourassi.nadia@gmail.com
Tel: 2200977176906
Email: moktar-awaeh@hotmail.fr
Tel: 22090080189780
Email: zainab2000@yahoo.com
Tel: 0912207090
Email: gayo_a@yahoo.com
Tel: 00252615825660
Email: mxwaasuge@hotmail.com
Tel: 220697720019916
Email: momoins184@aol.com
Tel: 2206109601100
Email: aasmi@ncsi.gov.om
Tel: 2206100706700
Email: ibra_sta@hotmail.com
Tel: 00972599940152
Email: anas@pcbs.gov.ps
Tel: 2207999826628
Email: kalmalki@qsa.gov.qa
Tel: 2207999009029
Email: halobaidli@qsa.gov.qa

ت

الدولة

 .14جزر القمر
لبنان

.15

االسم
سيد عبده علي
جواد شعيتو

.16

ريمة محمد رمضان قرواش

.17

عبد هللا صالح محمد الرماش
ليبيا

.18

فرج صالح عمار الهرامي

.19

عبد المنعم الصيد علي ابو لسين

.21

مصر

نهال احمد فاروق محمد

.21

المغرب

هشام المارزكي

.22

اليمن

مفضل أحمد حسين الحرازي

الوظيفة
رئيس قسم احصاءات االسعار
المديرية العامة لالحصاء والتنبؤ
احصائي مساعد

ادارة االحصاء المركزي
باحثة احصائية
مصلحة االحصاء والتعداد

العنوان
Tel: 220609996079
Email: saidabdouali@gmail.com
Tel: 009613646253
Email: jawad_chaito@hotmail.com
Tel: 2000217196
Email: rf.re77@yahoo.com

احصائي

Tel: 22081000162097
Email:

مصلحة االحصاء والتعداد
باحث احصائي
مصلحة االحصاء والتعداد
احصائي
مصلحة االحصاء والتعداد
اخصائي بحوث وحاسبات الكترونية
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء
مهندس دولة في االحصاء
مديرية االحصاء
مدير ادارة االطر في االدارة العامة للعينات
الجهاز المركزي لالحصاء

Tel: 220810006060928
Email: momn132@yahoo.com
Tel: 22081007999798
Email:
abdulminimaboulsayan@yahoo.com
Tel: 2202001022312281
Email: nehall_ahmed@capmas.gov.eg
Tel: 00212671978118
Email:
hicham.elmarizgui@gmail.com
Tel: 00967734561303
Email: mofadhal_2007@yahoo.com

الخبير المحاضر وكادر المعهد
ت

االسم

 .23االستاذ عبد هللا السكراتي
 .24الدكتور عيسى مصاروة
 .25حيدر علي حسين الجنابي
 .26سهيل محمد صالح
 .27معتز عماشة

الوظيفة
خبير عينات
مديرية االحصاء  /المملكة المغربية
خبير ديموغرافي  /المعهد
مشرف تكنولوجيا المعلومات  /المعهد
مسؤول العالقات العامة  /المعهد
محاسب  /المعهد
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العنوان
Tel: 212660102134

Email: asougrati@yahoo.fr
Email: i.masarweh@ju.edu.jo
Tel: 00962776624016

Email: hayder@aitrs.org
Tel: 00962796335104

Email: suhail@aitrs.org
Email: moutaz@aitrs.org
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