
List of Participants  1 ن قائمة المشاركي  

 

Third Regional Meeting 

Towards a Regional Alliance of Women 
Anti-Corruption and Integrity Leaders 

7-8 November 2022 

Amman, Jordan 

 

 ثالث اللقاء اإلقليمي ال 

نحو تحالف إقليمي لنساء قياديات في مجال تعزيز  
 النزاهة ومكافحة الفساد 

 2022تشرين الثاني /    نوفمبر 7-8

 عمان، المملكة األردنية الهاشمية
 

List of Participants   قائمة المشاركين   
   

Governmental Organizations   حكومية منظمات 
Dr. Inaya Ezzeddine 

Member of Parliament and Head of the 
Women and Child Parliamentary Committee, 
Republic of Lebanon 

 د. عناية عز الدين  
البرلمان   في  النيابيةر و نائبة  والطفل  المرأة  لجنة  ،  ئيسة 

 الجمهورية اللبنانية

Nisrine Machmouchi 

President of the Civil Service Board,  Republic 
of Lebanon 

 نسرين مشمومي  
اللبنانية الجمهورية ، مجلس الخدمة المدنية ةرئيس   

Reem Abou Hassan 

Former Minister of Social Development, 
Hashemite Kingdom of Jordan 

 ريم أبو حّسان 
 وزيرة سابقة للتنمية اإلجتماية، المملكة األردنية الهاشمية

Hoda Abou Ishaq 

Head of the Finance Directorate, Jordanian 
Integrity and Anti-Corruption Commission 

 هدى أبو اسحاق  
، هيئة النزاهة ومكافحة  مديرية الشؤون المالية رئيسة

    المملكة األردنية الهاشمية الفساد،

Rihab Chebli 

Head of the Technical Directorate, Jordanian 
Integrity and Anti-Corruption Commission 

 رحاب الشبلي 
المملكة  ، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد،  الوحدة الفنية  رئيسة

  األردنية الهاشمية

Rana Khachachnah 

Director of the Innovation and Training Center, 
Jordanian Integrity and Anti-Corruption 
Commission 

 

 

 رنا الخشاشنة 
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد،  مديرة مركز اإلبتكار والتدريب،  

 المملكة األردنية الهاشمية



List of Participants  2 ن قائمة المشاركي  

 

 

Sana Mehyar 

Former Board Member of the Jordanian 
Integrity and Anti-Corruption Commission 

 سنا مهيار  
مجلس   في  سابقة  الفساد،  عضوة  ومكافحة  النزاهة  هيئة 

 المملكة األردنية الهاشمية

Abrar Al Hammad 

Assistant Secretary for Prevention, Kuwait 
Anti-Corruption Authority (Nazaha) 

 أبرار الحماد 
  لعامةا  يئةھلا   في  قايةو لا   عاطلق  دلمساعا  ملعاا  نألميا

 لمكافحة الفساد، دولة الكويت

Ahlam Al Lami 

Head of the Bar Association, Republic of Iraq 

 أحالم الالمي  
 نقيبة المحامين، جمهورية العراق

Adnan Abdullah Rasheed 

Representative, Commission of Integrity, 
Kurdistan region of Iraq 

 عدنان عبدهللا الرشيد  
هيئة النزاهة، إقليم كردستان في جمهورية العراقممثل عن   

Sawsan Mirani 

Director of Daspaky Academy,  Kurdistan 
Region of Iraq 

 سوسن الميراني  
العامة لإلدارة  كردستان  معهد  في  ،  مديرة  كردستان  إقليم 

 جمهورية العراق 

Non-Governmental Organizations   منظمات غير حكومية 

Dr. Neila Chaaban  

Dean of Faculty of Social, Legal and Political 
Sciences, University of Carthage, Republic of 
Tunisia 

 

 د. نيلة شعبان
ا العلوم  كلية  في إلعميدة  والسياسية  والقانونية  جتماعية 

 الجمهورية التونسية  جامعة قرطاج، 
 

Abeer Mdanat  

Executive Director, Rasheed for Integrity and 
Transparency,  Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 عبير مدانات 
المملكة   ،  الدولية الشفافية-المديرة التنفيذية لمنظمة رشيد 

 األردنية الهاشمية

Hilda Ajeilat 

Executive Director, Jordan Transparency 
Center 

 

 عجيالت هيلدا 
 لرئيسة التنفيذية لمركز الشفافية األردنيا

Mahassen Moursel 

Journalist specialized in economic affairs, Sawt 
Beirut International, Republic of Lebanon 

 

 محاسن مرسل 
صحافية متخصصة بالشأن اإلقتصادي، صوت بيروت 

 انترناشونال، الجمهورية اللبنانية



List of Participants  3 ن قائمة المشاركي  

 

 

United Nations Development Programme 
 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

Arkan El-Seblani 

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

 أركان السبالني   
مكافحة الفساد  شؤون قليمي لإلرئيس المستشارين الفنيين ا

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

 
Sarah Dix 

Senior Technical Specialist on Anti-Corruption 
and Integrity,  UNDP Regional Hub for the Arab 
states 

 سارة ديكس  
المشروع اإلقليمي لـمكافحة الفساد وتعزيز  ة،رئيسخبيرة 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، النزاهة في البلدان العربية      

Nicola Ehlermann 

Senior Governance and Gender Advisor, 
Regional Project on Anti-Corruption and 
Integrity in the Arab Countries  

 نيكوال إيلرمان 
المشروع اإلقليمي ، والجنسانيةمستشارة رئيسة في الحوكمة 

برنامج  ،لـمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية
    األمم المتحدة اإلنمائي

Hakima Ghorri  

Governance and Gender Expert, Regional 
Project on Anti-corruption and integrity in the 
Arab Countries  

 

 

 غري الحكيمة 
الحوكمة والجنسانية،   المشروع اإلقليمي   خبيرة في شؤون 

برنامج   ،لـمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية
 األمم المتحدة اإلنمائي 

Daria Colella 

Gender Analyst, UNDP Regional Hub for the 
Arab states 

 داريا كوليال  
المركز اإلقليمي لبرنامج   ،جنسانيةالفي  محللة متخصصة  

 األمم المّتحدة اإلنمائي في الدول العربية


