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 نموذج تسجيل عام
 لالستراتيجية تنفيذية خطة إعداد  عمل ورشة  التاريخ: االربعاء 2012/06/20  

 الصحي واإلعالم لالتصال الوطنية
 اسم الحدث:

 الموقع: فندق كمبنسكي  الوقت:  9 صباحا  -  3 مساء                                           
 رقم المحور: _______________________________   

 

ذ االسم #
 كر

أن
 البريد االلكتروني رقم الهاتف الوظيفة الجهة ثى

1.  
مساعد مدير وحدة ادارة  وزارة الصحة  * د. نايف عواد 

 Nayef48@yahoo.com 0795647341 األزمات
 

2.   
طبيب اسنان/ الصحة  الصحة وزارة  * د. ليث المومني

  momani@yahoo.com-Laith 0777764333 المدرسية

3.  
 

أحمد عبير محمد 
 المحارمة

 0777399446 شبابيةمشرفة  المجلس االعلى للشباب * 
abeeralmaharmeh@yahoo.co

m 
 

ة األمن العام / المعهد يمدير  * محمود حسن الزيود  .4
 المروري

 
 Shtime2003@yahoo.com 0777975498 قسم االعالم والتوعية

 

العلوان منور  فيصل  .5  
البرامج والتدريب  ر.ق محطات المعرفة  * 

  Faisal.Alwan@NITC.gov.jo 0799069414 اإلعالمي

ترشيحي  معاذ  .6 كية للتوعية الجمعية المل  * 
 الصحية

 مدير عالقات عامة واعالم
 0798501992 mtarshihi@rhas.org.jo 

 

  مدير التوعية واألعالم وزارة الصحة  * د. مالك حباشنة  .7
0776742799 

Malek_131@yahoo.com 
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ذ االسم #
 كر

أن
 البريد االلكتروني رقم الهاتف الوظيفة الجهة ثى

  التوعية واألعالم يةمدير وزارة الصحة   * م.باسمة استيتية   .8
0795423198 

Basima888@yahoo.com 
 

عميره محمد م. اسعد  .9 عضو قسم الصحة المدرسية  والتعليموزارة التربية   * 
 والتغذية

 
0777638472 asadameirh@yahoo.com 

  المنسق األعالمي  المجلس األعلى للسكان   * موسى الحصين   .10
0777604567 Mousa.hosin@hpc.org 

  قسم مراكز الشابات  المجلس االعلى للشباب  *  نيفين كنعان   .11
0795693006 

neveenkanaan@yahoo.co
m 
 

  مديرة التمريض  اونروا *  مي علي سحتوت    .12
0795977856 

m.ibrahim@unrwa.com 
 

احمد موسى ابو   .13
شؤون المجلس الوطني ل  * عميرة

  مساعد اداري  االسرة 
0796303835 

Ahmad.abuameere@ncfa.
org.jo 

 

وزارة االتصاالت  *  م. حنين الرشيد   .14
 5805756-06 مدير وحدة المبادرات  وتكنولوجيا المعلومات 

 
Haneen.r@moict.org.jo 

 

 0795075085 طبيب وزارة الصحة   * د. ابراهيم محمد سالم   .15
  

غباشنه د. صادق  .16   طبيب  وزراة الصحة   * 
0777774602 

Dr_sadeg58@yahoo.com 
 

  مدير األزمات  وزارة الصحة   *  د. عزمي الحديدي   .17
0777690003 Azmi.hadidi@hotmail.com  

  مدير الصحة  المهنية  وزارة الصحة   * د. عبدهللا خضر   .18
0777355069 Abdallahlellawi53@ 

نانسي عالء الدين    .19 البرنامج األردني لسرطان  *  
 الثدي 

 مسؤولة التثقيف الصحي
 

 
0799111795 n.alaeddin@jbcp.jo  

 د. غاده الكيالي   .20
   

رئيس قسم االبحاث  المجلس الصحي العالي  *
 والدراسات 

0795568819 
 

ghadalkayyali@hotmail.co
m 
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ذ االسم #
 كر

أن
 البريد االلكتروني رقم الهاتف الوظيفة الجهة ثى

 

 صالح  هبه واصف  .21
 0799039661 مبرمجة دائرة االحوال المدنية  *  يوسف

 
Heba.w@cspd.gov.jo 

 

 0795558487 اعالمي  وزارة المياة والري   * ناجح احمد الشمالي   .22
 

Nageh.alshamali@yahoo.co 
m 

 

رئيسة قسم المبادرات  وزارة الصحة *  د. رهام مصلح الجبور  .23
 0796303330 والتخطيط 

rehamjbour@yahoo.com 
 

المركز الوطني للعناية  *  اسماء العمري  .24
 Aaamer1978@yahoo.com 0777782273 رئيس قسم التخطيط  بصحة المرأه 

 صالح د. سيف الدين  .25
 sehussein@hotmail.com 0777403282 قسمرئيس  وزارةالصحة   * حسين

 للعناية الوطني المركز  * رحمه جبريل عابد  .26
 0779526926 قسم رئيسة  المرأه بصحة

J.rahma@yahoo.com 
 

 0799018367 رئيس شعبة  الخدمات الطبية الملكية   * د.عقاب ابو وندي   .27
eabuwandi@yahoo.com 

 
 Mousa.n@johud.org.jo 0795383903 مدير مشاريع معهد الملكة زين الشرف   * موسى رجائي نفاع   .28

 

 0795122662 مهندس جمعية مكافحة التدخين   * م.احمد صابر الناطور   .29
Ahmad_natour@yahoo.co

m 
 

ابو صالح ة د. حمد  .30  Dr.hamdeh@hotmail.com 0795533524 طبيبة وزارة الصحة  *  
 

  0796620899 مهندس  وزارة البلديات  *  م. شارلي حدادين   .31
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ذ االسم #
 كر

أن
 البريد االلكتروني رقم الهاتف الوظيفة الجهة ثى

 Said_ratrout@yahoo.com 0777463833 مدير المركز التدريبي مؤسسة نهر االردن   * د. سيد عادل رطروط   .32

  May_bse@hotmail.com 0796544895 مدير  صحة البيئةمساعد  وزارة الصحة *  ميس بسيسو   .33

  rbagaeen@hotmail.com 0795768295 التوعية واالعالم وزارة الصحة *  د. رندا بقاعين  .34

  dcd@orange.jo 077673008 مدير عام  وزارة الصحة  * د. بسام حجاوي   .35

  Hana.alsoub@hpc.org.jo 0795262737 مساعد امين عام المجلس المجلس االعلى للسكان  *  هناء الصعوب  .36

سلطان عيسى   .37
قسم التوعية واالعالم  وزارة التنمية االجتماعية   * الدويري

 Sultan.d@mosd.gov.jo 0777971922 الصحي
 

 Ranya.abusharar@hss.jo 0799063404 أخصائية إتصال  HSS II *  رانية ابو شرار   .38
 

المنتدى االردني للثقافة   * جهاد البنا   .39
 Jahid.albanna@yahoo.com 0795536846 رئيس المنتدى الصحية 

 

 Wfsadi7@gamil.com 0777746269 مساعد  وزارة الصحة   * وفاء الخياط   .40
 

مساعد مدير االمراض  وزارة الصحة  *  د.نادية ابو صبرة   .41
 femaletb@yahoo.com 0798803767 الصدرية

 

وزارة الزراعة / المركز  *  ماويه المفتي  .42
 Mawia_mufty@yahoo.com 0799383896 مدير األعالم الزراعي الوطني 

 

 Dr.alsarhan@yahoo.com 0795564953 مدير تنفيذي  االردنيةجمعية امان   * د. محمود السرحان   .43
 

 f-shawabkah 0777773957 ر.ق الكشافة والمرشدات  المجلس األعلى للشباب  * فراس الشوابكة  .44
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ذ االسم #
 كر

أن
 البريد االلكتروني رقم الهاتف الوظيفة الجهة ثى

 0799100518 رئيسة تمريض اتحاد المراه االردنية    لطيفة زهدي   .45
Latifeh.zuhdi@gmail.com 

 
حياصاتالد. خولة   .46  khiasat@yahoo.com 0795386673 رئيسة قسم الطفولة  وزارة الصحة  *  

  abeermow@yahoo.com 0797077293 رئيس قسم المعلومات  وزارة الصحة  *  عبير موسوس   .47

 طراد جمال المحامي  .48
الصندوق الهاشمي لتنمية   * الفايز

 البادية 
رئيس قسم الدراسات 

 J_alfayez@yahoo.com 0795111151 والتعاون الدولي 

 HPP COUNTRY *  د. نغم ابو شقره   .49
DIRECTOR 0795209729 NAbuShaqra@futuresgrou

p.com 

 epijor@orange.jor  مستشار وزير الصحة  وزارة الصحة   * د.عادل البلبيسي  .50
 

االردنية للوقاية من الجمعية  *  كمالت ابو الروس   .51
Kamalat_aburous@yah 0795621292 ة يادار ترقق العظم الخيرية 

oo.com 

عمر عبد الرحيم   .52
الناطق الرسمي باسم وزراة  والريه وزارة الميا  * سالمة 

Omar_salameh@mwi.gov.j 0798503552 والري  هالميا
o   

شركاء اإلعالم لصحة    روال دجاني   .53
 rdajani@jhuccp.org 0795590008 البرنامج مدير نائب األسرة 

 

 هدى مراد   .54
 لصحة اإلعالم شركاء   

  األسرة
 الصحية الخدمات خبير

  hmurad@jhuccp.org 0798899314 المجتمعية والتداخالت

 لصحة اإلعالم شركاء   محمد سمهوري   .55
 األسرة

 تكنولوجيا/ برنامج مساعد
  msamhour@jhuccp.org 0798899296 المعلومات

 لصحة اإلعالم شركاء   عودة هللا المدادحة   .56
 األسرة

 لشؤون المدير نائب مساعد
 المنفذة والمشاريع البرامج
 الداخلية وزارة مع

0798899269 aodetall@jhuccp.org  

 bhusban@jhuccp.org 0798899309 اإلعالم مسؤول لصحة اإلعالم شركاء   بشار الحسبان  .57
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ذ االسم #
 كر

أن
 البريد االلكتروني رقم الهاتف الوظيفة الجهة ثى

  األسرة

قرشي روان   .58  لصحة اإلعالم شركاء   
  األسرة

 وتزويد ادارة مسؤول
  ralquras@jhuccp.org 0798899307 اإللكتروني الموقع محتوى

حواتمة إيمان  .59  لصحة اإلعالم شركاء   
  whawatme@jhuccp.org 0798899301 سكرتيرة   األسرة

 لصحة اإلعالم شركاء   لينا قردن   .60
  األسرة

 التأييد كسب مستشارة
  lqardan@jhuccp.org 0798899315 الفنية والشؤون
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