
 

List of Participants  1 ن قائمة المشاركي  

 

Regional Workshop 

 

 ورشة عمل إقليمية 

Corruption in Public Procurement: 
Prevention, Detection, and Investigation 

methods 

شف  الفساد في الشراء العام: أساليب المنع والك
 ت التحقيق تقنياو 

26,27 September 2022 26 2022أيلول  27و 

Amman, Hashemite Kingdom of Jordan المملكة األردنية الهاشمية، عّمان 
 

List of Participants  قائمة المشاركين   
 

Governmental Organizations   منظمات حكومية 
Minsoo Choi 

Deputy Director of the E-Procurement 
Management Division, Public Procurement 
Service (PPS), Republic of Korea 

 مينسو تشوي  
 ، دائرة المشتريات اإللكترونيةنائب مدير وحدة المشتريات 

 الحكومية، جمهورية كوريا 

Jean Ellieh 

Head of the Public Procurement Commission, 
Lebanon 

 جان العليه  
 رئيس هيئة الشراء العام، لبنان

Kleib Kleib 

Member of the National Anti-Corruption 
Commission, Republic of Lebanon 

 كليب كليب  
 لبنان ، مكافحة الفسادل الوطنيةهيئة  في عضو 

Cathy Challita 

Judge, Court of Accounts, Republic of Lebanon 

 كاتي شليطا  
 قاضية، ديوان المحاسبة، لبنان 

Elias Baissari 

Brigadier General, General Directorate of the 
General Security, Republic of Lebanon 

 الياس البيسري  
 العام اللبناني، الجمهورية   لألمن عميد ركن، المديرية العامة  

 اللبنانية
 

Hoda Saber  

Head of the Expenditures Control Department, 
Ministry of Finance,  Republic of Lebanon 

 هدى صابر  



 

List of Participants  2 ن قائمة المشاركي  

الجمهورية  ، وزارة المالية، نفقاتال ودعق ةرئيس دائرة مراقب 
 اللبنانية

Rana Rizkallah Fares 

Public Procurement expert, Institut des 
Finances Basil Fuleihan, Republic of Lebanon 

 رنا رزق هللا فارس 
العام،   الشراء  في مجال  المالي  خبيرة  فليحان  باسل  معهد 

 اللبنانية، الجمهورية واالقتصادي

Moayad Odeh 

Chairperson, High Council for Public 
Procurement Policies, State of Palestine 

 مؤيد عودة  
، دولة فلسطين رئيس المجلس االعلى لسياسات الشراء العام  

Anas Samhan 

Director of Procurement Policies department, 
High Council for Public Procurement Policies, 
State of Palestine 

 أنس سمحان 
المجلس االعلى لسياسات  ، مدير دائرة سياسات الشراء

، دولة فلسطين الشراء العام  

Nizar Hjer 

Director of the Audit Department, Palestinian 
Anti-Corruption Commission, State of Palestine 

 نزار حجير  
، هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، دولة  دائرة التدقيقمدير  

 فلسطين

Mounes Maali 

Representative,  Palestinian Anti-Corruption 
Commission, State of Palestine  

 مؤنس معالي 
    هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، دولة فلسطين، ممثل

Hecham Hamad 

Member of Administrative Control Authority, 
Arab Republic of Egypt 

 هشام حماد  
االدارية، جمهورية مصر العربية  الرقابة هيئة عضو  

Ayman Amin Ali Abed Al Hadi Ahmad 

Counsellor, Public Prosecution Office, Arab 
Republic of Egypt 

 أيمن أمين علي عبد الهادي أحمد 
، النيابة  االستئناف القائم بأعمال المحامي العام األولرئيس  
 جمهورية مصر العربية العامة،

Samy Zaghloul 

Director General, Central Auditing Organization, 
Arab Republic of Egypt 

 سامي زغلول  
عام للمحاسبات،  مدير  المركزي  ، جمهورية مصر الجهاز 

 العربية

Sonia Ben Salem 

Director of TUNEPS Online Public Procurement 
System, Haute Instance de la Commande 
Publique, Republic of Tunisia 

 سنية بن سالم 
رئيسة وحدة الشراء العمومي على الخط، الهيئة العليا للطلب  

 العمومي، الجمهورية التونسية



 

List of Participants  3 ن قائمة المشاركي  

 

 

Alia Bratli 

Head of the Department of Punishment of 
Behavioral Errors, Cour des Comptes,  Republic 
of Tunisia 

 

 علياء براطلي  
، محكمة المحاسبات، رئيسة دائرة زجر أخطاء التصرف

 الجمهورية التونسية

Mohammed Alabd Alaali  

Director of the Department of Education and 
Public Relations, Federal Commission of 
Integrity, Republic of Iraq 

 محمد العبد العالي  
، هيئة النزاهة  مدير عام دائرة التعليم والعالقات العامة

 اإلتحادية، جمهورية العراق

Ghassan Abed Al Razzak 

Director of Audit and Internal Control 
Department,  Federal Commission of Integrity, 
Republic of Iraq 

 غسان عبد الرزاق 
هيئة النزاهة   ،مدير قسم التدقيق والرقابة الداخلية

 اإلتحادية، جمهورية العراق

Kawthar Abdallah 

Finance expert, Commission of Integrity in the 
Kurdistan Region, Republic of Iraq 

 كوثر عبدهللا 
هيئة النزاهة في إقليم كردستان،  خبيرة في المجال المالي، 

 جمهورية العراق 

Hind Al Khatib 

Investigator, Jordanian Integrity and Anti-
Corruption Commission, Hashemite Kingdom of 
Jordan 

 هند الخطيب   
هيئة   األردنية محقق،  المملكة  الفساد،  ومكافحة  النزاهة 

 الهاشمية

Abed Al Khaled Achamachi 

Investigator, L'Instance Nationale de la Probité, 
de la Prévention et de la Lutte contre la 
Corruption, Kingdom of Morocco 

 عبد الخالق الشماشي 
، والوقاية من الرشوة ومحاربتهاالهيئة الوطنية للنزاهة  محقق،  

 المملكة المغربية

Mohamed Zouhair BouAkil 

Rapporteur Général, Commission Nationale de 
la Commande Publique, Kingdom of Morocco 

 محمد زهير بو عقيل 
المقرر العام، اللجنة الوطنية للطلبات العمومية،  المملكة  

 المغربية 

Ghanem Mounir Al Nemr  

Representative,  General Court of Audit, 
Kingdom of Saudi Arabia 

 غانم منير النمر 
 ، المملكة العربية السعوديةالديوان العام للمحاسبةممثل، 



 

List of Participants  4 ن قائمة المشاركي  

 

 

Aref Al Asmari 

Representative,  General Court of Audit,  
Kingdom of Saudi Arabia 

 

 األسمري عارف  
 ، المملكة العربية السعوديةالديوان العام للمحاسبةممثل، 

Jaber Mohamed Al Shahri 

Representative,  General Court of Audit,  
Kingdom of Saudi Arabia 

 جابر محمد الشهري  
 ، المملكة العربية السعوديةالديوان العام للمحاسبةممثل، 

Jasi Malih Humaydani 

Representative, Oversight and Anti-Corruption 
Authority, Kingdom of Saudi Arabia  

 جاسي مليح الحميداني 
هيئة عن  الفسا  ممثل  ومكافحة  العربية د،  الرقابة  المملكة 

 السعودية

Naser Suleiman Al Durayhem 

Representative, Oversight and Anti-Corruption 
Authority, Kingdom of Saudi Arabia  

 ناصر سليمان الدريهم  
هيئة عن  الفسا  ممثل  ومكافحة  العربية د،  الرقابة  المملكة 

 السعودية

Tarek Saad Ben Youssef 

Representative, Oversight and Anti-Corruption 
Authority, Kingdom of Saudi Arabia  

 طارق سعد بن يوسف  
هيئة عن  الفسا  ممثل  ومكافحة  العربية د،  الرقابة  المملكة 

 السعودية

Hamad Saleh Al Bahdal 

Representative, Oversight and Anti-Corruption 
Authority, Kingdom of Saudi Arabia 

 حمد صالح البهدل  
هيئة عن  الفسا  ممثل  ومكافحة  العربية د،  الرقابة  المملكة 

 السعودية

Hassan Abed Al Rahman Al Aidan 

Representative, Oversight and Anti-Corruption 
Authority, Kingdom of Saudi Arabia  

 حسن عبدالرحمن العيدان 
هيئة عن  الفسا  ممثل  ومكافحة  العربية د،  الرقابة  المملكة 

 السعودية

Ghalia Al Qahtani 

Head of the Complaints Section, Administrative 
Control and Transparency Authority, Qatar 

 

 

 

 غالية القحطاني  
دولة  ، هيئة الرقابة اإلدارية والشفافيةرئيس قسم الشكاوى، 

 قطر



 

List of Participants  5 ن قائمة المشاركي  

 

Non-Governmental Organizations   غير الحكوميةالمنظمات  
Isam Hajj Hussein 

Executive Director, The Coalition for 
Accountability and Integrity- AMAN, State of 
Palestine 

 

 عصام حج حسين 
  –المدير التنفيذي لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة 

 أمان )الشفافية الفلسطينية(، دولة فلسطين 

Youth   الفريق الشبابي 
Serena Al-Kaddoum 

Member,  Youth National Task Team following-
up on the implementation of the National 
AntiCorruption Strategy 

 

 سيرينا القدوم 

الشبابي  عضوة،  اإلستراتيجية   المكلف  الفريق  تنفيذ   متابعة 
 الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان

Nermine Aziz 

Member,  Youth National Task Team following-
up on the implementation of the 
AntiCorruption Strategy 

 

 نيرمين عزيز

الشبابي  عضوة،  اإلستراتيجية   المكلف  الفريق  تنفيذ   متابعة 
 الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان

KOICA   الوكالة الكورية للتعاون الدولي 

SEO DongSung 

Country Director, KOICA Jordan Office  
 

 دونغ سونغ سيو

 األردن مدير مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في 

Jeongjoo Woo 

Programme Manager, KOICA Jordan 
 

 جيونغجو وو 

في   ، مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي برامجمديرة 
 األردن 

UNDP  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
Khaled Abdel Shafi 

Director, UNDP Regional Hub for the Arab 
States 

 خالد عبد الشافي  
المتحدة اإلنمائي في  مدير المركز اإلقليمي لبرنامج األمم 

 الدول العربية

Arkan El Seblani 

Regional Chief Technical Advisor on Anti-
Corruption and Integrity, UNDP Regional Hub 
for the Arab states 

 

 أركان السبالني 
الفنيين ارئيس   الفساد  شؤون  قليمي لإلالمستشارين  مكافحة 

النزاهة المّتحدة    ،وتعزيز  األمم  لبرنامج  اإلقليمي  المركز 
 اإلنمائي في الدول العربية



 

List of Participants  6 ن قائمة المشاركي  

 

 

 

Michael Kramer 

Expert in Investigations of Corruption and Fraud 
in Public Procurement, UNDP Regional Hub for 
the Arab states 

 مايكل كريمر 
المركز   ،خبير في التحقيق في قضايا الفساد في الشراء العام

 اإلقليمي لبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائي في الدول العربية 

Anouar Ben Khelifa 

Senior Specialist in Anti-Corruption,  UNDP’s 
Regional Project on Anti-Corruption and 
Integrity in the Arab countries 

 أنور بن خليفة  
المشروع اإلقليمي لـمكافحة   ،في مكافحة الفساد  رئيسخبير  

العربية البلدان  في  النزاهة  وتعزيز  األمم ،  الفساد  برنامج 
 المتحدة اإلنمائي 

    
Haytham Yassin 

Senior Specialist in Anti-Corruption,  UNDP’s 
Regional Project on Anti-Corruption and 
Integrity in the Arab countries 

 هيثم ياسين  
المشروع اإلقليمي لـمكافحة   ،في مكافحة الفساد  رئيسخبير  

العربية البلدان  في  النزاهة  وتعزيز  األمم ،  الفساد  برنامج 
 المتحدة اإلنمائي 

Fadi Hamad 

Public Finance Specialist,  Transparency, 
Evidence and Accountability Assistance, UNDP 
Palestine Country Office 

 فادي حمد  
  ، مشروع الشفافية واألدلة والمسائلة،  المالية العامةفي    خبير

 المكتب الوطني لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في فلسطين 

Adiba Barq 

Project Coordination Officer,  Anti-Corruption 
for Trust in Lebanon Project, UNDP Lebanon 
Country Office 

 أديبة برق  
مسؤولة التنسيق في مشروع مكافحة الفساد من أجل الثقة  

المكتب الوطني لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان،  
 في لبنان 

Yasmin Fadlallah 

Research and Coordination Assistant, UNDP’s 
Regional Project on Anti-Corruption and 
Integrity in the Arab countries 

 ياسمين فضل هللا  
الفساد  المشروع اإلقليمي  بحث وتنسيق،    مساعدة لـمكافحة 

األمم  لبرنامج  التابع  العربية  البلدان  في  النزاهة  وتعزيز 
 المتحدة اإلنمائي 


