
 
 قائمة المشارآين

  على ات/الدورة النموذجية لتدريب المدربين
  حقيبة آوثر التدريبية حول المراهقة

   2006 جوان 14-18
  

  الواب/يميلاإل  الفاكس/الهاتف  المؤسسة  بلدال  االسم
 Jordan River Foundation 00962 65933212  األردن  سيد عادل توفيق رطروط

00962 6 4925095 
00962 777463833  

com.yahoo@ratrout_Said 
www.jordanriver.org  

الصندوق /معهد الملكة زين الشرف التنموي  األردن  مهند عبد الوهاب البكري

  األردني الهاشمي للتنمية البشرية

00962 65052431 
00962 65052435 
00962 777323245 

jo.org.zenid@b.Mohamed 
com.yahoo@mobakri 

www.zenid.org.jo  

 501 790 71 00216  الكشافة التونسية  تونس  منية السعيداني
00216 97 657139 

Monica2_saidani@yahoo.fr  

 290360 71 00216  نادي أطفال  تونس  مبروك تفاحة
00216 71 290360 
00216 22177653 

Monematopnet.tn  

  وزارة األسرة والمرأة  الجزائر  عائشة زيناي

  األمم المتحدة

00213 71284525 
00213 54041865 

com.hotmail@aicha_Zinai 
com.yahoo@zinai_Aicha 

  

 fr.yahoo@31Karimmail 70421037 00213  الكشافة اإلسالمية الجزائرية  الجزائر  عبد الكريم مشاي
  

 شرف الدين حمد مجزوب
 
  

 00449183578902  المصادر ودراسات المرأة..........مركز  السودان
00449183578901 

00449 249922531022 

Sharaf.magzoub@gmail.com  

 847344 71 00216  االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  سوريا  شفيق حمد
00216 71 788661 
00216 23 363 685 

tn.org.ippf@Pmc 
com.gmail@hamad.kShafi 

www.ippf.org  



مركز دعم /كل النساء معا اليوم وغدا سوا  فلسطين  إيمان قسيس

  لضحايا العنف الجنسي والجسدي

00972 25324176 
00972 25324025 
00972 546324601 

ps.sawa@imaneducation 
www.sawa.ps 

عبد السالم إبراهيم خليل 

  نخلة

 22986121 00970  مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي   فلسطين
00970 22988160 
00970 599583841 

abujeorge@hotmail.com  

 847344 71 00216 إقليم العالم العربي/االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  فلسطين  رنا أبو غزالة
00216 71 788661 

com.yahoo@oag_Rana 
www.ippf.org 

المؤسسة الوطنية للرعاية االجتماعية والتأهيل   لبنان  إلهام نجيب شحرور

  المهني

00961 1 859076 
00961 1 859071 
00961 3 811943 

com.hotmail@7Shahrour 
com.yahoo@7Shahrour 

www.socialcare.org  

صندوق األمم المتحدة /وزارة الشؤون االجتماعية  لبنان  نيسيا الضناوي

  للسكان

00961 5467921 
00961 5467992 
961 3406539 

Nicia_dannawi@hotmail.com  

 Free Lancer 00961 4981014  لبنان  رنا حداد ابراهيم
00961 3756291  

Rana_haddad@hotmail  

 619092338 00218  جمعية حقوق الطفل  ليبيا  فاطمة محمود الكيخيا
00218 619092383 
00218 925319496 

F_kikhia@yahoo.com  

إبراهيم محمد علي محمود 

  جبرشي

 72562161 00218  الحركة العامة للكشافة والمرشدات  ليبيا
00218 72563209 
00218 925041382 

Abrhem810s@yahoo.com 

رى  عواطف أنور  6221424 00202  الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية  مصر  بش
00202 6221425 

0020 12 7140255 

eg.org.ceoss@headlc_Dev 
  

 37755099 00212  المرصد الوطني لحقوق الطفل  المغرب  عبد اهللا بوكى
00212 37755343 
00212 68191677 

ma.iam@onde 
onde.org.ma  
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