
 
 

 

 

اءات النقل البري والسكك الحديديةورشة العمل اإلقليمية حول تبادل الخبرات بشأن جمع ونشر احص  

كيلومتر( –احصاءات حجم حركة المرور على الطرق )المركبات   

 KUDO)عبر منّصة )

كانون األول/ديسمبر 8-01  

 قائمة المشاركين:

 

 

 الدول العربية:
:البحرين  

 اإلدارة العامة للمرور / وزارة الداخلية
 حسين االنصاري

شرطة ضابط  
77903-32222223هاتف:   

halansari@gdt.gov.b : البريد اإللكتروني  

 

 خلود عبد الرحمن
اإلحصاء قسمرئيس   
77903-39003373هاتف:   

k-mohamed-85@hotmail.com البريد

: اإللكتروني  
 

 راشد عجالن
حساب آليم محلل نظ  
7790333322900هاتف:   

ryajlan@gdt.gov.bh :البريد اإللكتروني  

 

 هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

 

 نورة سعدون
 قائم بأعمال مدير اإلحصاءات

33399377-77903هاتف:   

noora.ka@iga.gov.bh :البريد اإللكتروني  

 

 وفاء عطا الله
أول إحصائي  

 

7790333999997هاتف:   

cssowaf@iga.gov.bh :البريد اإللكتروني  

 

ن البلديات والتخطيط العمرانيؤووزارة األشغال وش  
 

 حسن صالح ضيف
أول مهندس  
7790320393299هاتف:   

hassansd@works.gov.bh :البريد اإللكتروني  

 

 اسحق ابراهيم اكبر
أول ندسمه  

77903 33 33 032 032هاتف:   

IshaqEA@works.gov.bh :البريد اإللكتروني  

 

:األردن  
ات العامةدائرة االحصاء  

 محمد خير عموش
النقل والسياحة قسمرئيس   

emosh@dos.gov.jo : البريد اإللكتروني  

 

 



 
 

:المغرب  

للتخطيط الساميةالمندوبية   

زينابراهيم اهل   
22233322209   هاتف:  

b.ahlzine@hcp.ma :البريد اإللكتروني  

 

:فلسطين  

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
ضاأشواق عو  

إحصاءات النقل قسمرئيس   
77907-390927727هاتف:   

asadaqa@pcbs.gov.ps :البريد اإللكتروني  

 

:قطر   

التخطيط واإلحصاءجهاز   
 سماح اسيل

ئيباحث احصا  
7790999932392هاتف:   

sesmail@psa.gov.qa :البريد اإللكتروني  

 

:اليمن  

 المكتب المركزي لإلحصاء
 طارق المذاجي

almthagi11@gmail.com :البريد اإللكتروني  

 

 الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري
 محمد غازي يوسف ابراهيم

 مدير عام اإلحصاء والتخطيط
7793003333927هاتف:   

mgyusuf7@gmail.com :البريد اإللكتروني  

 

:سوريا  

 المكتب المركزي لإلحصاء
 ربى خلف

رئيس شعبة معاون  
:الهاتف  

roubakh84@hotmail.com :البريد اإللكتروني  

 

:مصر  

  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 محمود صابر محمد

mahmoudsaber.transportst@gmail.com 

 

 دعاء العيد
doaa_e@capmas.gov.eg : البريد اإللكتروني  

 

 رحمة صالح سيف الدين

pres_capmas@capmas.gov.eg :البريد اإللكتروني  

 

 العراق:

 

 المكتب المركزي لإلحصاء
تهافيايمان   

779390277992222هاتف:   

eman13007@gmail.com :البريد اإللكتروني  

 

 مصطفى عمر
779390023392323هاتف:   

mostafakasm31@yahoo.com :البريد اإللكتروني  

 

 أنور الزم
779390079232327هاتف:   

nwr806n@gmail.com :البريد اإللكتروني  

 

 بشرى صادق
779390072339323هاتف:   

balnuamy@gmail.com :البريد اإللكتروني  

 

 ريم ناصيف

779390037233373هاتف:   

reem.rubaye93@yahoo.com :البريد اإللكتروني  

 

 



 
 

:اإلمارات العربية المتحدة  

 

 الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء
 محمد محمد

 إحصائي
77902339993392هاتف:   

mohammad.dawood@fcsa.gov.ae البريد

:اإللكتروني  

 

 مأمون كساب
7790293727233هاتف:   

maamoon.kassab@fcsa.gov.ae البريد

:اإللكتروني  

 

:يةالمملكة العربية السعود  

 

 الهيئة العامة لإلحصاء
 أماني البقشي

ambaqshi@stats.gov.sa :البريد اإللكتروني  

 

 نايف العتيبي

nmotaibi@stats.gov.sa :البريد اإللكتروني  

 

ة علي عسيرييمن  
 إحصائي

77933332223327هاتف: ال  

maasiri@stats.gov.sa :البريد اإللكتروني  

 

 سيف محمد القحطاني
 إحصائي

77933339023272هاتف: ال  

Smwqahtani@stats.gov.sa :البريد اإللكتروني  

 

 

 

 

:تونس  

 

 المعهد الوطني لإلحصاء
 كوثر الشيباني

ت االقتصادية لقطاع النقلئيامدير االحصاكاهية   
+   22390322272الهاتف: 

chibani.kaouther@ins.tn :البريد اإللكتروني  

 

 وزارة النقل واللوجستيات

 

 فتحية ناجي
 مدير االستراتيجيات والمشاريع

 الهاتف: 22390733233+

fathia.neji@transport.state.tn :البريد اإللكتروني  

 

التحتية ىوالبنوزارة التجهيز واإلسكان   
 محمد القاسمي

ستغالل وصيانة الطرقاإلمدير  
+ 23033392239  الهاتف: 

mohamed.guesmi@mehat.gov البريد

:اإللكتروني  

 

 شركة تونس الطرقات السيارة

 

نادمعز م  
معطيات اإلستخالص ع وتحليل يجمت مصلحةرئيس   

+ 90233222239  الهاتف: 

Menademoez@gmail.com :البريد اإللكتروني  

 

 الوكالة الفنية للنقل البري

 

 نزار القالل
العرباتت ءامدير إحصاكاهية   

+ 23327702239  الهاتف: 

kallel.nizar@attt.tn :البريد اإللكتروني  

 



 
 

 عدنان بن عبد السالم
 مدير التنظيم والتخطيط ومراقبة التصرف

+ 22737322239  الهاتف: 

adnanebenabdessalem@gmail.com البريد

:اإللكتروني  

 

 المرصد الوطني للسالمة المرورية

 

ريقمحمد أمين س  
 كاهية مدير مكتب المعطيات 
+ 20373722223  الهاتف: 

ma.souguir@onsr.nat.tn :البريد اإللكتروني  

 الشركة الوطنية التونسية للسكك الحديدية

دقياسليف ص  
التصرفمدير مراقبة   

+ 32272902223  الهاتف: 

soulef.sadki@sncft.com.tn :البريد اإللكتروني  

 

:لبنان  

 

   ادارة االحصاء المركزي
 ليليان نصر

المنسق الوطني إلحصاءات النقل في إطار الشراكة 

 األورومتوسطية في اإلحصاء
liliane_nasr@hotmail.com :البريد اإللكتروني  

 

المنظمات   

 فرنسا
المنتدى  /(OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 :(ITF) الدولي للنقل

ريتواماريو ب  
  إحصائي  خبير

Mario.BARRETO@itf-oecd.org :البريد اإللكتروني  

 

 لبنان

 :(CNRS) الوطني للبحث العلمي المجلس

 علي غندور

 باحث مشارك
aghandour@cnrs.edu.lb :البريد اإللكتروني  

 
 إندونيسيا

 :إحصائيات إندونيسيا –مكتب دعم البرامج 

 رندرا أشيوندا أنوجراه بوترا
 إحصائي
 +3223022299330الهاتف: 

rendra.ap@bps.go.id / 

rendra.aap@gmail.com :البريد اإللكتروني  

 

 سيلفيا أريني

 إحصائي
 +32229333979973الهاتف: 

 /arini.silvia@bps.go.id /

silvia.arini@gmail.com :البريد اإللكتروني  

 

المستقلون: الخبراء   

 

 فرنسا

 الخبرة فرنسا

 السيد تييري كوليه

 MEDSTAT))خبير برنامج التعاون 
+33902333909 الهاتف:  

thierry.coulet@expertisefrance.fr البريد

:اإللكتروني  
 

 لبنان
 مارك حداد

/ خبير نقل جامعيأستاذ   
09-547262 Ext. 2480 : الهاتف   

mhaddad@lau.edu.lb :البريد اإللكتروني  

 

 زاهر مسعد

هندسة المرورس مدرّ / مخطط نقل / مهندس مرور  
zmassaad@gmail.com :البريد اإللكتروني  

 

mailto:arini.silvia@bps.go.id
mailto:arini.silvia@bps.go.id


 
 

 

األمم المتحدة   
 :(UNECE)لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا

 الكسندر بالكبيرن
  مسؤول الشؤون االقتصادية

 قسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية
blackburna@un.org :البريد اإللكتروني  

 

 :(UNSD) الشعبة اإلحصائية لألمم المتحدة

 الكسندر لوشكي
 إحصائي

 قسم إدارة القدرات اإلحصائية 
قسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية   

loschky@un.org :اإللكتروني البريد  

 

 لويس جيراردو جونزاليس موراليس
 إحصائي

 قسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية
gonzalezmorales@un.org :البريد اإللكتروني  

 

-UN) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

ESCWA): 

 يوراي ريتشان
اإلحصاء وشعبة اإلحصاء التكنولوجي شعبةرئيس   

riecan@un.org :البريد اإللكتروني  

 

 وفاء أبو الحسن
 رئيس قسم االحصاءات االقتصادية

aboulhosn@un.org :البريد اإللكتروني  

 

 نائلة حداد
منسق مشروع إحصاءات النقل  ،إحصائي  

haddad8@un.org :البريد اإللكتروني  

 

 

 

 بوعزة بوشخار
 مستشار االسكوا

bbouchkhar@gmail.com :البريد اإللكتروني  

 

 نبال ادلبي
 رئيس االبتكار

idlebi@un.org :البريد اإللكتروني  

 

 يعرب بدر
لنقللمستشار إقليمي   

badr3@un.org :البريد اإللكتروني  

 

 حيدر فريحات
 مستشار أول في االبتكار والتكنولوجيا
fraihat@un.org :اإللكترونيالبريد   

 

 محمد المختار محمد الحسن
االزدهار االقتصادي المشتركرئيس شعبة   

elhacene@un.org :البريد اإللكتروني  

 

 فؤاد مراد
 مدير برنامج أول ، التكنولوجيا من أجل التنمية

mrad@un.org :لبريد اإللكترونيا  

 

 وسيم حمود
 مساعد إحصائي

hammoudw@un.org :البريد اإللكتروني  

 

 محمد الحصري
 مساعد باحث

mohamad.hossary@un.org :البريد اإللكتروني  

 

 ريم بحمد
 مساعد باحث

rim.bhd.rb@gmail.com :البريد اإللكتروني



 
 

 


