البرنامج العربي لتنمية الطفولة المبكرة
الملتقى اإلقليمي لتأسيس الشبكة العربية لتنمية الطفولة المبكرة
األول /ديسمبر 2014
ع ّمان ،من  15إلى  17كانون ّ
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االسم
المغرب
عزيز قيشوح
لبنان
فادي يرق
ريتا كرم
فلسطين
سهير صالح الدين محمود عفانة
اليمن
لميا يحيى اإلرياني

البريد االلكتروني

رقم الهاتف

القطاع

المدير العام

akaichouh@fmps.ma

(212) 537563567

مؤسسة حكوميّة وزارة التربية والتعليم العالي
مؤسسة حكومية المجلس األعلى للطفولة

المدير العام
األمين العام

fyarak@mehe.gov.lb
rita_karam@yahoo.com

(961) 1 772772
(961) 1 388107/ (961) 3 576695

مؤسسة حكومية وزارة التربية والتعليم العالي

رئيسة قسم رياض األطفال

suhair.salah@yahoo.com

(972) 2969385 / (970) 598179804

مؤسسة حكومية المجلس األعلى لألمومة والطفولة

األمين العام

مؤسسة حكومية

الجمعية/المؤسسة/المنظمة
المؤسسة المغربيّة لتنمية التعليم األولي

الصفة

ly_eryani@yahoo.com

(967) 1 423994 /(967) 33881119

تونس
المديرة العامة للطفولة

dg.enfance@maffepa.gov.tn
fchaabane@yahoo.com
dralia2010@hotmail.com

(962) 7 90822100/(962) 7 72104475

abood.shmry@yahoo.com

(962) 7 77818176

6

فوزيّة شعبان

مؤسسة حكومية كتابة الدولة للمرأة واألسرة

7

األردن
د .عاليا محمد مفلح العربيات

مؤسسة حكومية وزارة التربية والتعليم

مديرة مديرية الطفولة

8

عبدهلل سعيد قوقزة

مؤسسة حكومية وزارة التربية والتعليم

عضو مديريّة الطفولة المبكرة  -رياض أطفال

9

هانية الخانجي

مؤسسة حكومية المجلس الوطني لشؤون األسرة

اختصاصية الطفولة

 10لبنى الزعبي
السودان

مؤسسة حكومية المجلس الوطني لشؤون األسرة

باحث ميداني لمشروع الحضانات

 11د .أسماء حامد فضل

مؤسسة حكومية مركز تنمية الطفولة المبكرة

المنسقة الوطنيّة للطفولة المبكرة في السودان

(216) 71347070
(216) 25222971

h.khanji@ncfa.org.jo
info@ncfa.org.jo
lubna.hussien@outlook.com

(962) 7 90993523

asmafadul_2@hotmail.com

(249) 908000032

(962) 7 4623490/ (962) 7 96877809

مصر
 12د .عاطف عدلي فهمي زخاري

منظمة حكومية

جامعة القاهرة  -كلية رياض األطفال

استاذ مناهج رياض األطفال ووكيل كلية
رياض األطفال للتعليم والطالب

(201) 005873372

dratefadly@yahoo.com

ليبيا
 13زهاء عبدهللا البرعصي

مؤسسة حكومية وزارة العمل والشؤون االجتماعية

وكيلة الوزارة لشؤون المرأة والطفل

zahasuliman76@gmail.com

(218) 911388072
(218)94491103

mouldelhacen@yahoo.fr

(222) 46502685
(222) 36338818

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 14د.محمد األمين المصطفى

مؤسسة حكومية مركز التكوين للطفولة الصغرى

المدير

سلطنة ُعمان
 15الدكتور عامر بن محمد العيسري

مؤسسة حكوميّة وزارة التربية والتعليم  -عمان

قائم بأعمال مدير دائرة التعليم ما قبل المدرسي

sebawaih2000@hotmail.fr

(968) 99413364

(968) 24456034

فريق تدريب ورشة الموارد العرب ّية
 16د .بشرى ق ّدورة

منظمة غير
حكومية إقليمية

ورشة الموارد العربيّة

أكاديميا
 17هيفاء يوسف أبو الجبين

أكاديميا

حضانة المرحلة المميّزة

 18د .فادية حطيط

أكاديميا

الجامعة اللبنانية

باحثة/مدربة أساسية
مديرة
أستاذة جامعيّة /رئيسة فريق رعاية الطفولة
المبكرة

(971) 559134787

bibikaddoura@gmail.com
yalema49@hotmail.com

(962) 7 95345769

fadiahoteit@yahoo.com

(961) 3 880684

منظمات دولية
 19منى عباس
 20سحر المطارنة

وكالة دولية/
األردن
وكالة دولية/
األردن

 Save the Children/Jordanمديرة برنامج تنمية الطفولة المبكرة /األردن
 Save the Children/Jordanاخصائية تعليم الطفولة المبكرة

 21البروفيسور جوزيف ح ّداد

مؤسسة دولية

 22صونا هانوز

مؤسسة دولية

 23سعاد نبهان

وكالة دولية/
األردن

 24سليمان مليحات

وكالة دولية

) American Near East Refugee Aid (ANERAمدير برنامج التعليم

 25محمد الغصين

وكالة دولية

) American Near East Refugee Aid (ANERAمسؤول مشروع تنمية الطفولة المبكرة

) International Pediatrics Association (IPAرئيس لجنة الطفولة المبكرة
International Relations Senior
)Mother and Child Education Foundation (ACEV
Specialist
) United Nation Population Fund (UNFPAالمديرة

muna.abbas4@savethechildren.org

(962) 7 75416131

Sahar.matarneh@savethechildren.org

(962) 7 75416131

johadad@inco.com.lb

(961) 3 201454

suna.hanoz@acev.org

(90) 5338473455

suadkamal@gmail.com

(962) 7 95558500

mleahat@gmail.com,
smleahat@anera-jwg.org

(972) 22420247/(972) 597669988

malghussein@anera-gaza.org

(972) 82820329/(972) 599401261

منظمات غير حكومية
 26دعد هداية
 27رولى الحياري
 28د .منى تاجي
ألكسو /تونس
 29حياة وادي

منظمة عير
حكومية إقليمية
منظمة غير
حكومية
منظمة إقليمية

أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين

مديرة برنامج تنمية الطفولة المبكرة

مؤسسة نهر األردن

مدير مشروع  /قطاع التدريب واإلستشارات

البرنامج العربي لإلرتقاء بالمعلمين معرفيا ً ومهنيا ً /
أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين

المديرة

منظمة حكوميّة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) /
منظمة حكوميّة
 30ضحى جاباهلل
البرنامج العربي لتحسين جودة التعليم (أرآيك)
المجلس العلمي للبرنامج العربي لتحسين جودة التعليم (أرآيك)
مستشارة برنامج "أراييك"  /البرنامج العربي لتنمية الطفولة
منظمة إقليمية
 31سارة هومل
المبكرة

مديرة إدارة التربية
المديرة المساعدة للبرنامج العربي لتحسين
جودة التعليم
مستشارة البرنامج

d.hidayah@qrta.edu.jo

(962) 6 5507999/ 77 9999657 /
777402102

r.alhiyari@jrf.org.jo

(962) 6 5933211 / 796980553

m.taji@qrta.edu.jo
monataji@gmail.com

(962) 6607999

h.wadi@alecso.org.tn
douha.jb@gmail.com
shommel@savechildren.org

(962) 775405507

(216) 20365129

مستشارون إقليميون
 32د .إيلي مخايل
 33د.سمير جرار
 34أليس كيروز سليمان
مؤسسات وشبكات إقليم ّية

جهة حكوميّة/
أكاديميا
مستشار

الجامعة اللبنانيّة
تجمّع الهيئات من أجل حقوق الطفل في لبنان

أستاذ في كليّة التربية  -الجامعة اللبنانيّة -
مستشار /وزارة الشؤون اإلجتماعيّة
إستشاري وباحث تربوي
رئيسة

 35زياد عبد الصمد

شبكة إقليمية

شبكة المنظمات غير الحكوميّة العربية للتنمية

 36محمد رضا فوزي

شبكة إقليمية

المجلس العربي للطفولة والتنمية

مدير إدارة البحوث وتنمية المعرفة

مؤسسة التعاون
الحملة العربيّة للتعليم للجميع

مديرة برنامج الطفولة المبكرة

37
38
39

40
41

42
43
44

مها صادر
شبكة إقليمية
شبكة إقليمية
تسنيم الحموز
منظمة غير
عمر نمر عبد الرحمن صافي عسّاف
حكومية
ورشة الموارد العرب ّية
منظمة غير
د .غسّان عيسى
حكومية إقليمية
منظمة غير
كوزيت معلوف
حكومية إقليمية
البرنامج العربي لتنمية الطفولة المبكرة
منظمة غير
الرا عودة
حكومية إقليمية
منظمة غير
غانم بيبي
حكومية إقليمية
منظمة غير
يوسف ح ّجار
حكومية إقليمية

المدير التنفيذي

dremekhael@yahoo.com

(961) 3286559

sajarrar@mail.com
alicesleiman@hotmail.com
ziadas@gmail.com
fawzy.m@arabccd.org
mrfawzy@live.com

(20) 2 2671 2051
(20) 12 2210 7527

saderm@jwelfare.org
tasneem.anhre@gmail.com

(962) 545893013

باحث تربوي  /منسق االئتالف التربوي
الفلسطيني

onassaf@yahoo.com

(972) 598950072

ورشة الموارد العربيّة

المنسق العام

arcgi@mawared.org

(961) 3 277095

ورشة الموارد العربيّة

منسقة برامج

mhp@mawared.org

(961) 3 781374

ورشة الموارد العربيّة

منسّقة البرنامج العربي لتنمية الطفولة المبكرة

ppp@mawared.org

(961) 3 737963

مركز إبداع المعلم /االئتالف التربوي الفلسطيني

ورشة الموارد العربيّة
ورشة الموارد العربيّة

مستشار البرنامج العربي لتنمية الطفولة
المبكرة
مستشار البرنامج العربي لتنمية الطفولة
المبكرة

ghanem.bibi@gmail.com

(961) 71 609081

arcyh@gn.apc.org

(44) 1 403254116

