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Ramzi NUZHA 

Board Member, Anti-Corruption Commission 

 رمزي نزهة 

  الفساد  مكافحة هيئة مجلس في عضو

Nidal AL-SOUB  

Manager of Administrative Affairs Unit,  Anti-
Corruption Commission, member of the 
National Review Team 

 الصعوبنضال  

 يقفر في  عضو ،هيئة مكافحة الفسادرئيس قسم التوعية، 
 وطنيال المراجعة

Kholoud AL-ORAN 

Head of International Realtions Division, Anti-
Corruption Commission 

 خلود العوران 

ي ف ، مقررهيئة مكافحة الفسادرئيس قسم العالقات الدولية، 
 وطنيال المراجعة فريق

Salim AL HALHOULI 

Head of the prevention department,  Anti-
Corruption Commission, member of the 
National Review Team  

 الحلحولي سليم 

 قفريفي  عضو، هيئة مكافحة الفساد ،الوقاية قسم رئيس
 وطنيال المراجعة

Bachar AL BAGHDADI 

Prevention Unit,  Anti-Corruption Commission 

  بشار البغدادي 

 هيئة مكافحة الفساد ،دائرة الوقاية

Atlal MOHAFZA 

Researcher on prevention,  Anti-Corruption 
Commission 

 أطالل محافظة  

 هيئة مكافحة الفساد باحث وقاية،
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Raad AL TALL  

Researcher on prevention,  Anti-Corruption 
Commission 

 التل رعد 

 هيئة مكافحة الفساد ،وقاية باحث

Bushra ABOU FAYAD 

Researcher on prevention,  Anti-Corruption 
Commission 

 فياض  ابو بشرى 

 هيئة مكافحة الفساد ،وقاية باحث

Ahmad MELKAWI  

Technician Criminal evidence,  Anti-
Corruption Commission 

 ملكاوي حمدأ 

 هيئة مكافحة الفساد ،جرمية ادلة فني

Safaa’ AL MAANI  

Investigator,  Anti-Corruption Commission 

 المعاني صفاء 

 هيئة مكافحة الفساد ،محقق

Bakr HALASAH  

Jordan Transparency Center,  member of the 
National Review Team 

 بكر هلسة 

 وطنيال المراجعة فريقفي  عضو ،مركز الشفافية األردني

Samer QIRRESH   

Economic Researcher, Jordan Chamber of 
Commerce,  member of the National Review 
Team 

 سامر قّرش 

 اجعةالمر  فريقفي  عضو ،غرفة تجارة األردنباحث اقتصادي، 
 وطنيال

Mohammad Haykal AL WORAYKAT  

Ministry of Public Sector Development,  
member of the National Review Team 

 الوريكات هايل محمد 

 يوطنال المراجعة فريقفي  عضو ،العام القطاع تطوير وزارة

Amal ABU-ABED   

Director of Administrative Affairs, Joint 
Procurement Department,  member of the 
National Review Team 

 مال أبو عابدآ 

 فريقفي  عضو، دائرة الشراء الموحدمدير شؤون ادارية، 
 وطنيال المراجعة

Yaseen AL TAKROURI  

Engineer, World Anti-Corruption Forum,  
member of the National Review Team 

 ياسين التكروري 

 قفريفي  عضو اد،العالمي لمكافحة الفس الملتقىمهندس، 
 وطنيال المراجعة

Hiba ABU-TALEB    هبة أبو طالب 
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Head of Competiteveness Unit, Jordan 
Chamber of Industry,  member of the National 
Review Team 

 ريقففي  عضو ،غرفة صناعة األردنرئيس وحدة التنافسية، 
 وطنيال المراجعة

Marwan MA’AITAH  

Member of the Board of Directors, Jordanian 
Transparency Center,  member of the 
National Review Team 

 مروان المعايطة 

 فريق في عضو ،مركز الشفافية األردنيهيئة اإلدارية، العضو 
 وطنيال المراجعة

Hanan RADWAN  

Minsitry of Health, Internal Control and Audit 
Directorate 

 رضوان حنان 

 الداخلي والتدقيق الرقابة مديرية ،الصحة وزارة

Mayada ORIQAT   

Minsitry of Health, Internal Control and Audit 
Directorate 

 عريقات ميادة 

 الداخلي والتدقيق الرقابةمديرية  ،الصحة وزارة

Islam Alqam 

Jordanian Association for Family Planning and 
Protection 

 إسالم علقم 

 الجمعية األردنية لتنظيم وحماية األسرة

Others  آخرون 

Stuart GILMAN  

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

 غيلمان ستيوارت 

 وتعزيز الفساد لمكافحة اإلقليمي المشروع س،رئي مستشار
 اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج التابع العربية البلدان في اهةز الن

Juanita OLAYA 

Senior Advisor, UNDP’s Regional Project on 
Anti Corruption and Integrity in the Arab 
Countries  

 جوانيتا أواليا 

اد وتعزيز الفسقليمي لمكافحة اإلفي المشروع  رئيس مستشار
دة حة التابع لبرنامج األمم المت  النزاهة في البلدان العربي  

 االنمائي

Refaat ABDELKARIM  

Governance and Civic Engagement Program 
Advisor , Care International Egypt 

 رفعت عبد الكريم 

 ركي منظمة ،استشاري برنامج الحوكمة والمشاركة المدنية
 مصر في العالمية
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Yousef AL-ALEM 

Director of Echo Technology 

 العالم يوسف 

 تكنولوجي أكو شركة مدير

Nour HEMEIMET 

Website developer, Echo Technology 

 الحميمات نور 

 تكنولوجي أكو شركة إلكترونية، مواقع مطورة

Hussein HASSAN  

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

 حسن حسين 

 في زاهةالن وتعزيز الفساد لمكافحة اإلقليمي المشروع ،أخصائي
 اإلنمائي لمتحدةا األمم لبرنامج التابع العربية البلدان

Nancy FASHHO 

Project Officer, UNDP’s Regional Project on Anti 
Corruption and Integrity in the Arab Countries 

 نانسي فشحو 
ة قليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهاإلالمشروع مسؤولة مشروع، 
 ياإلنمائحدة ة التابع لبرنامج األمم المت  في البلدان العربي  

Natacha SARKIS 

Analyst, UNDP’s Regional Project on Anti-
Corruption and Integrity in the Arab Countries 

 ناتاشا سركيس   
 في زاهةالن وتعزيز الفساد لمكافحة اإلقليمي المشروع، محللة

 اإلنمائي لمتحدةا األمم لبرنامج التابع العربية البلدان

Anthony ABI-SAAD 

Programme Support Unit Operations 
Associate, Anti-Corruption and Integrity in the 
Arab Countries Project, United Nations 
Development Programme 

 أنطوني أبي سعد 
مساعد في وحدة دعم البرامج اإلقليمية، برنامج األمم المتحدة 

 التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي اإلنمائي


