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  قائمة أسماء السادة المشاركين
 (2في االجتماع )

 الصحة والصحة النباتيةللجنة 
 في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

 (29/7/2019-28 )مقر األمانة العامة للجامعة:
 

 المملكة األردنية الهاشمية:
السفارة األردنية  –المستشار االقتصادي  المهندس/ حسن أحمد العمري

 بالقاهرة

 +201270992002ت:  

Email: enghasomari@yahoo.com  

 

 مملكة البحرين:

 –القائم بأعمال رئيس قسم مراقبة األغذية  السيد/ فيصل علي الساري

 وزارة الصحة 

 +97339300855ت:  

Email: fsari@health.gov.bh  

 

 الجمهورية التونسية:

مدير عام الوكالة الوطنية للرقابة الصحية  السيد/ هشام مشيشي

 وزارة الصحة  –للمنتجات 

 +21698761758ت:  

Email: hichem.mechichi@gmail.com  

 

 :  المملكة العربية السعودية

الهيئة العامة  –أحياء دقيقة  –أخصائي أول  /محمد بن إبراهيم الداووداألستاذ

 للغذاء والدواء

 +966556656514ت:  

Email: midawood@sfda.gov.sa  

وزارة التجارة  – يأخصائي اقتصاد فتيلاألستاذ/ علي بن مدن 

 واالستثمار

 +966545980056ج:  
Email: afateel@mci.gov.sa  

 

 جمهورية السودان: 
 عضو المندوبية الدائمة السودانية السيد/ عبدهللا محمد علي العوض

 01150945996ت:  

Email: abdalladakeen@gmail.com  

 

 :جمهورية العراق

 الملحق التجاري بالقاهرة –معاون مدير عام  السيد/ حيدر نوري جبر

 01015111530ت:  

Email: altegariacairo@yahoo.com  
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 عمان :سلطنة 

رئيس قسم الحجر الزراعي بمطار مسقط     المحذوري المهندس/ محمد بن حميد بن زاهر

 الدولي  

 +96899437124ت:  

Email: mohamed_almahddhoori@hotmail.com  

المجلس األعلى  – اقتصادية أخصائي اتفاقيات حمد بن ناصر المعمريبن ذياب / السيد

 للتخطيط

 96824297056+ت: 

Email: dmamari@scp.gov.om 

 رئيس قسم التفتيش وسالمة األغذية السيد/ سالم بن سعيد بن ناصر الحارثي

 +9689333480ت:  

Email: salim.s9@mrmwr.gov.om  

 

 دولة فلسطين: 

 رئيس لجنة التعليمات الفنية اإللزامية  األستاذ/ سليم زهير جيوسي

 +970598955817ج:  

Email: sjayyousi@psi.pna.ps 

مدير الخدمات البيطرية في  –طبيب بيطري  أيمن عبد الجليل علي عمروالسيد/ 
 وزارة الزراعة

 +972598933712ت:  

Email: aymvet@yahoo.com  

 دولة الكويت:

الهيئة العامة لشؤون  –اختصاصي زراعة في  بشاير فهد العتيبي/ سيدةال

  الزراعة والثروة السمكية

 +96522255751ج:  

Email: bashayer-paaf@hotmail.com  
 

 دولة ليبيا:

 مستشار بالمندوبية السيد/ طارق عبدالكريم الفقي 

 01100029640ت:  

Email: tarek.alfaki@yahoo.com  

 بالمندوبية مستشار السيد/ مبروك أبو الئحة

 01028811492ت:  

Email: msl.2011@yahoo.com 

  ة:جمهورية مصر العربي

 باحث سياسات تجارية دولية محمد عوض عبدالهاديالسيد/ 

 2+01066458006: ت 

Email: m.abdelhady@tas.gov.eg 

 باحث سياسات تجارية دولية  األستاذة/ ياسمين عالء اسماعيل

 01143267359ت:  

Email: y.ismail@tas.gov.eg  

 المملكة المغربية

مديرية تقييم المخاطر والشؤون  –طبيب بطري  ودالسيد/ محمد بن ح
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المكتب الوطني للسالمة الصحية  –القانونية 

 للمنتجات الغذائية 

 +212674217570ت:  
Email: mohammed.benhaddou@onssa.gov.ma  

 

 الجمهورية اليمنية:

 المستشار االقتصادي بالمندوبية اليمنية السيد/ وليد عبدالعزيز عبدالغني

 01228471499ت:  

Email: waleedabdulghani@gmail.com  
 

 المنظمة العربية للتنمية الزراعية:

 خبير االقتصاد الزراعي  الدكتور/ صالح محمد العوض

 249901966221ت:  

Email: smalawad@aoad.org  

 استاذ وخبير سالمة الغذاء بالمنظمة  الدكتور/ صالح حسين أبورية 

 01223199931ت:  

Email: aborayasalah1947@yahoo.com  

 خبير الصحة الحيوانية أحمد حسن سالم دكتور/ السيد

 01005262353ت:  

Email: sayed.salem@aoad.org  

 

 األمانة العامة لجامعة الدول العربية

 مدير إدارة التكامل االقتصادي العربي الدكتور/ بهجت أبو النصر

 +201005671499ت:  

Email: bahgat.abounasr@las.int  

 إدارة التكامل االقتصادي العربي األستاذ/ سيد بدوي

 (3647داخلي ) 2+01011777570ت:  

Email: sayed.badawy@las.int 

 إدارة التكامل االقتصادي العربي    األستاذ/ سامح عبدالكريم

Email: sameh.abdelkarim@las.int  

 إدارة التكامل االقتصادي العربي األستاذ/ محمد عبدالفتاح

Email: mohamedtv2008@yahoo.com   

 االقتصادي العربيإدارة التكامل  األستاذة/ إيمان عبدالقادر حسين

Email: iman.abdelkader@gamil.com   

 خبير بمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  األستاذ/ شريف حازم 

Email: sherifhazemm@hotmail.com  
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