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 التسجيل لمدني واالحصاءات الحيوية في منطقة االسكواورشة عمل حول 
 2007ديسمبر /  آانون االول 6-3، القاهرة

 قائمة المشارآين
 

   الدول األعضاء في اإلسكوا-ألف
 مملكة البحرين

 السيدة دعاء سلطان الحربان
 باحث احصائي اول

 قسم االحصاءات االجتماعية والبيئية
 ادارة االحصاء

 لجهاز المرآزي للمعلوماتا
 ، البحرينمدينة عيسى 33305: ب.ص

 
 ة امل جعفر لعريضالسيد
  االحصاءرئيسة

 ادارة المعلومات الصحية
 وزارة الصحة

 المنامة، البحرين 12: ب.ص
 

 جمهورية مصر العربية
 السيد رشدي سيد ابرهيم عطا اهللا
 رئيس االدارة المرآزية لالحصاء

  العامة واالحصاءالجهاز المرآزي للتعبئة
  القاهرة–مدينة نصر  - طريق صالح سالم

 
 آامل ميخائل فايزالسيد 

 مدير ادارة برمجيات المواليد والوفيات
 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واالحصاء

 القاهرة، مصر - صالح سالم
 

 السيدة امينة عبد المنعم عزب
 )تكنولوجيا المعلومات(مديرة ادارة التدريب الداخلي 

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة والحصاء
  مصر–القاهرة 

 
 محي الدينمحمد السيد 

 اخصائي دراسات وبحوث احصائية اول
 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واالحصاء

 القاهرة، مصر - صالح سالم
 

 صالح عبد المنعم عبد العالالسيد 
 مدير ادارة االحصاءات الحيوية

  العامة واالحصاءالجهاز المرآزي للتعبئة
 القاهرة، مصر - صالح سالم

 
 السيد عصام عصام صلحى

 مهندس اول
 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واالحصاء

 القاهرة، مصر - صالح سالم
 

 السيدة مديحة عبد الحليم سليمان صالح
 مدير ادارة احصاءات العمل

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واالحصاء
 القاهرة، مصر - المصالح سمدينة نصر، 
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 السيدة امل فؤاد محمد حسن
 مدير عام احصاءات السكان والعمل

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واالحصاء
 القاهرة، مصر - صالح سالم

 
  ة سامية حسن هاشمالسيد

 محللة نظم معلومات
 ادارة تكنولوجيا المعلزمات 

 الجهاز المرآزي للتعبئة العامة واالحصاء
 القاهرة، مصر - مصالح سال

 
 ة فاطمة الزهراء محمود محمد جيلالسيد

  ادارة جودة البيانات– تنظيم االسرة – مقيمة برنامج السكان
  دعم اتخاذ القرار–مرآز المعلومات 

 رئاسة مجلس الوزراء
 القاهرة، مصر - شاع مجلس الشعب

 
  صالحإبراهيمة ثناء السيد

 لسكانرئيس المرآز القومي لمعلومات الصحة وا
 المرآز القومي لمعلومات الصحة والسكان

 وزارة الصحة والسكان
 القاهرة، مصر

 
 األنوارة فاطمة عبد الرحمن السيد
 إحصائيآبير 

 واإلحصاءالجهاز المرآزي للتعبئة العامة 
 القاهرة، مصر - صالح سالم

 
 ة نجالء زين الدين موسىالسيد

 مدير قواعد بيانات  مطور
 واإلحصاءعبئة العامة الجهاز المرآزي للت

 القاهرة، مصر - صالح سالم
 

 ة نادية سيد لبيبالسيد
 باحث بقطاع التعبئة العامة

 واإلحصاءالجهاز المرآزي للتعبئة العامة 
 القاهرة، مصر - صالح سالم

 
  جالء حلمي حلمي سليمالسيد
  بقطاع التعبئة بحوث التعبئةبمرآز التعبئة االقتصادية وباحثة إدارةمدير 

 واإلحصاءالجهاز المرآزي للتعبئة العامة 
 القاهرة، مصر - صالح سالم

 
 
 

 المملكة األردنية الهاشمية
 آمال صدقي صالحالسيد 

  العاممديرمساعد ال
 دائرة اإلحصاءات العامة

 11181 عمان 2015: ب.ص
 األردن

 
 شواقفةعصام فايز السيد 

  العاممديرمساعد ال
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 ات المدنية والجوازاألحوالدائرة 
 11181 عمان 3102: ب.ص

 األردن
 
 

 الجمهورية اللبنانية
 ة ابتسام الجونيالسيد

 اختصاصية في العلوم االجتماعية
 إدارة اإلحصاء المرآزي

 5 ط–القنطاري، شارع الجيش، بناية التجارة والمال 
 

 ة رندة مصطفى قبيسيالسيد
 اإلحصاء دائرة رئيس

 المديرية العامة لالحوال الشخصية 
 لداخليةا وزارة

  مقابل مصرف لبنان–الحمراء 
 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 
 

 سلطنة عمان
 الهنائيالسيد سليمان عبد اهللا 

 إحصائي
 وزارة االقتصاد الوطني

  سلطنة عمان – بوشر العذيبة 113 – 881. ب.ص
 

 ميمونة زاهر االسماعيليالسيدة 
 احصائية

 شرطة عمان السلطانية
  سلطنة عمان–مسقط 
 871: ب.ص

  سلطنة عمان -مسقط  111
 

 دآتور مدحت آمال السيد
 والوبائياتخبير المعلومات الصحية 
  وزارة الصحة-المديرية العامة للتخطيط 

 113 مسقط 393: ب.ص
 مسقط، سلطنة عمان

 
 

 فلسطين
 رةبامجد محمود جواالسيد 
  قسم السجل السكانيسرئي

 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني
 ،1647: ب.ص

 رام اهللا، فلسطين
 

  عماد محمود الحاج شنانالسيد
 مدير عام االحوال المدنية

 وزارة الداخلية 
 فلسطين - رام اهللا  -الضفة الغربية 

 
 

 دولة قطر
 ة ذآريات علي صالح ماجد المهنديالسيد

 رئيس وحدة تسجيل المواليد
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 الهيئة الوطنية للصحة بدولة قطر

 ية الصحية الهيئة الوطن42. ب.ض
  دولة قطر–الدوحة 

 
 محمد مبارك محمد المنصوريالسيد 

 باحث احصائي اول
 الحصاءاجهاز 
 20626: ب.ص
 دوحة، قطرال
 

  فضل اهللا السيد العوضالمغيرةالسيد 
 لمعلومات الصحية ارئيس مكننة 

 اخصائي احصاءات حيوية
 الهيئة لوطنية للصحة

  دولة قطر-الدوحة  42. ب.ص
 
 

 عربية السعوديةالمملكة ال
 عبد العزيز سليمان العبد الهاديالسيد 

 باحث احصاء
 مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات

 3735: ب.ص
  الرياض، المملكة العربية السعودية11481

 
 ابراهيم علي بن عيدالسيد 

 مدير عام الوثائق والسجالت
 87231. ب.ص

  المملكة العربية السعودية– الرياض 11642
 
 

 ورية العربية السوريةالجمه
 حسين محمد عليالسيد 

 مدير االحصاءات السكانية واالجتماعية
 المكتب المرآزي لإلحصاء

  سوريا–دمشق  -ابو رمانة شارع نزار قباني 
 
 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 ة يمنى عيضة المنهاليالسيد

 باحث إحصائي
 دائرة التخطيط واالقتصاد

 م شارع السال–ابو ظبي 
 ابو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة 12. ب.ص

 
 ة وردة مطر المزروعيالسيد

 باحث احصائي رئيسي
 دائرة التخطيط واالقتصاد

 12. ب.ص ابو ظبي
 اإلمارات العربية المتحدة 

 
 ة بدرية احمد محمد الشّحيالسيد

 باحث احصائي
 وزارة االقتصاد

 شارع حمدان، مبنى التخطيط
 904: ب.ص
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 ولة اإلمارات العربية المتحدةابو ظبي، د

 
 سعيد خلفان الدهمانيالسيد 

 اخصائي معلومات مساعد
 مجلس ابو ظبي للتطوير االقتصادي

 44484. ب.ص ابو ظبي
 االمارات العربية المتحدة 

 
 
 لجمهورية اليمنيةا

 عبد ربه العبيدالحكيم  السيد عبد
 وآيل الجهاز

 الجهاز المرآزي لالحصاء
 لتعاون الدوليوزارة التخطيط وا

  اليمن–صنعاء 
 

 عبد الكريم محمد الشاميالسيد 
 مدير عام االدارة العامة للسجل المدني
 مصلحة االحوال المدنية والسجل المدني

 وزارة الداخلية
  صنعاء3713: ب.ص
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   المنظمات المتخصصة التابعة لألمم المتحدة-باء
 

 )UNFPA( صندوق االمم المتحدة للسكان
 د المنعم ابو نوارالسيد عب
 المدير

 لدول العربيةلفريق المساندة الفنية 
 830824. ب.ص

  االردن11183عمان 
 

 WHOمنظمة الصحة العالمية 
 ميخائيل لصموئي دآتور
 الصحية المعلومات نظم وخبير احصائيين آبير

  المتوسط لشرق االقليمي المكتب
 العالمية الصحة منظمة

 
  UNESCWA) االسكوا(عية لغربي اسيا اللجنة االقتصادية واالجتما
 السيدة فتحية عبد الفاضل

 رئيس فريق
 شعبة االحصاء

 11-8575. ب.ص
  لبنان- بيروت –ساحة رياض الصلح 

 
 السيدة زينة سنو
 باحث احصائي
 شعبة االحصاء

 11-8575. ب.ص
  لبنان- بيروت –ساحة رياض الصلح 

 
 

 شعبة االحصاء باالمم المتحدة في نيويورك
IVISIONDTATISTICS S UN  

Mr. Srdjan Mrkic 
Statistician 

Demographic Statistics Section 
Demographic and Social Statistics Branch 

Statistics Division  
 

Ms. Haoyi Chen 
Statistician 

Demographic Statistics Section 
Demographic and Social Statistics Branch 

Statistics Division  
 

Ms. M. Isabel Cobos-Hernandez 
Associate Statistician 

Demographic Statistics Section 
Demographic and Social Statistics Branch 

Statistics Division  
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   المنظمات الحكومية وغير الحكومية-جيم

 
AITRS  

  االحصائيةوالبحوثالمعهد العربي للتدريب 
  خواجة زهديخالدالسيد 

 رئيس خبراء
 851104. ب.ص

  االردن11185عمان، 
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