
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
 

 
 

  ٢٠٠٩) األولكانون (ديسمبر  ١٨القاهرة فى 
  
  
  
  
  
  
 
 



 

 
 
٢٠٠٩) كانون األول(ديسمبر  ١٨القاهرة فى  

 
 

 


        
 
     

         
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 

 
      

 
 
    –  

 
 

  

 
  


 

 
 



 

 
 


 

 


 

 

 
 

  
 – 

  

  


 
 

 
 

         
 

 
     

 

     
 

   
 

  
  

 

  

  
 

  

   
 

 
 

 
 



 

 

 
        


– 

 
 

          
 
   

 

        
    

         

      
 

 


 
    

        
 

  
 

 – 
 

 

 ––
 


 

 
 

 


 
  



 

  
  
  
  

 
 

 
  ٢٠٠٩) كانون األول(ديسمبر  ١٨القاهرة فى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  )١(الملحق رقم 
  

 
 

 
 

  
  
  

    



 

  
  

 
 

  
  
  
  

  الشرفي الرئیس
 خالد بن سلطان بن عبدالعزیز/صاحب السمو الملكي األمیر

  مساعد وزیر الدفاع والطیران والمفتش العام للشئون العسكریة
  رئیس مجلس جائزة األمیر سلطان العالمیة للمیاه

  مركز األمیر سلطان ألبحاث البیئة والمیاه والصحراء
  

  رئیس المجلس
 محمود أبو زید /دمعالي 
  لمجلس العربي للمیاهرئیس ا

   مدینة نصر -المنطقة السادسة –ش المخیم الدائم  ٩
  

  نائب رئیس المجلس
 كمال علي محمد أحمد /معالي م

  وزیر الري والموارد المائیة
  وزارة الري والموارد المائیة

  الخرطوم
  

  أمین الصندوق
  خالد أبو زید. د

  رىسیدا–المدیر االقلیمى لبرنامج الموارد المائیة 
  

  الشخصیات العامة
 لصادق الصدیق المھديا /دولة 

 حزب األمة القومي إمام األنصار ورئیس
  أم درمان ٨٠١. ب.ص

  السودان 
  
  ادریس الضحاك. / د

  أمین عام الحكومة المغربیة
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  

  "ممثلي الدول"السادة أعضاء مجلس المحافظین 
  األردن 

  عید حسن الزعبيمیسون . / م
  أمین عام

  وزارة المیاه والري
  

  اإلمارات
  سیف محمد الشرع/ المھندسسعادة

 المدیر التنفیذى لشئون الموارد المائیة والمحافظة على الطبیعة
 البیئة والمیاهوزارة 

  

  الجزائر
  طیبي رشید / السید 

  مدیر عام
  الوكالة الوطنیة للموارد المائیة

  

  جیبوتي
  جمال الدین حسین . / د

  المیاه الجوفیة  رئیس قسم
 المصلحة القومیة للمیاه ، وزارة الزراعة وموارد المیاه

  

  السعودیة 
  سعید بن علي الدعیر. /  م

 كبیر ھیدرولوجیین ومدیر عام إدارة تنمیة موارد المیاه
  وزارة المیاه والكھرباء

   

  سوریا 
  غسان رستم. /م

  مستشار الوزیر
  الريوزارة 

  

  السودان
  لى محمد أحمدكمال ع/ معالى م

  وزیر الرى والموارد المائیة
  وزارة الرى والموارد المائیة

  الخرطوم

  عمان
  سیف بن راشد الشقصي./ د

  مدیر عام إدارة موارد المیاه
  وزارة البلدیات اإلقلیمیة والبیئة وموارد المیاه

  
  العراق 
  عبد اللطیف رشید./ معالي د

  ئیةوزارة الموارد الما -وزیر الموارد المائیة 
  

  قطر 
  علي سیف المالكي. / م

  مدیر شئون شبكات المیاه 
  المبسسة العامة القطریة للكھرباء والماء

  

  فلسطین
  شداد العتیلي. / دمعالي 
 سلطة المیاه الفلسطینیة رئیس

   

  لبنان
 فادي قمیر./ د

  مدیر عام الموارد المائیة والكھربائیة
  وزارة الطاقة والمیاه

 

  الكویت 
  الخالديبیب حامد ح. / م

  الوكیل المساعد لمشاریع التشغیل وصیانة المیاه
  )الماء –الكھرباء (وزارة الطاقة 

  

  المغرب 
  بلقاسم الدحیمي

 عضو اللجنة التنفیذیة
  رئیس قسم المناھج

  كتابة الدولة المكلفة بالماء
  

  لیبیا 
  عمر سالم./ معالي د

 الھیئة العامة للمیاه، أمین اللجنة الشعبیة
  

  ة مصر العربیةجمھوری
  حسام الدین صفوت فھمي/د

  نائب رئیس المركز لشئون الخطة البحثیة
  المركز القومي لبحوث المیاه

  

 الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة
  سعد أبیھ ولد محمد الحسن. / م

  مدیر المركز القومي للموارد المائیة
  وزارة التنمیة الریفیة والھیدرولیكا والبیئة

  

  دولة الیمن
 ارة المیاه والبیئةوز

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  "الجھات البحثیة والجامعات"السادة أعضاء مجلس المحافظین 
  المركز القومي لبحوث المیاه  .١

  رئیس المركز  -شادن عبد الجواد. د :یمثلھ
  

  جامعة الملك فھد للبترول والمعادن .٢
  أستاذ إدارة الموارد المائیة  - ولید عبد الرحمن. د :یمثلھا

  معھد باري الدولي لدول حوض البحر األبیض المتوسط .٣
  أستاذ الموارد المائیة – عاطف حمدي. د: یمثلھ

  
  األخوینجامعة  .٤

  عمید كلیة العلوم والھندسة –أحمد لكرورى . د :یمثلھا
  

 جائزة األمیر سلطان بن عبد العزیز العالمیة للمیاه .٥
  أمین عام الجائزة –عبد الملك آل شیخ . د: یمثلھ

  
  الجامعة األردنیة. ٦

  أستاذ الموارد المائیة - شطناويرشید محمد . د :یمثلھا

  "المنظمات العاملة بالدول العربیة"السادة أعضاء مجلس المحافظین 
  )سیداري(مركز البیئة والتنمیة باالقلیم العربي وأوروبا . ١

 المائیة المدیر اإلقلیمي لبرنامج إدارة الموارد - خالد أبو زید. د :یمثلھ
  

  مكتب الیونسكو بالقاھرة. ٢
  الخبیراالقلیمي لعلوم المیاه  بالمنطقة العربیة - رضوان الوشاح. د :یمثلھ

  
  للمیاهاألكادیمیة العربیة . ٣

  رئیس مجلس االدارة –محمود أبو زید . د: یمثلھا 
  
   المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة .٤

  مدیر العامال - طارق بن موسي الزدجالى د :یمثلھا
  
 مركز الدراسات العربى األوروبى .٥

  رئیس المركز –صالح بكر الطیار . د: یمثلھ
  

 إیكاردا –المركز الدولى للبحوث الزراعیة فى المناطق الجافة  .٦
 الدیر العام –محمود الصلح . د : یمثلھ

  
  "القطاع الخاص"السادة أعضاء مجلس المحافظین 

  ویشلمكتب االستشاري الھندسي درا. ١
 رئیس مجلس اإلدارة - محمد رءوف درویش. د :یمثلھ 

  
  "ریجوا "  الشركة العامة لألبحاث والمیاه الجوفیة. ٢

  رئیس مجلس اإلدارة –على ورور / جیولوجى : یمثلھا 
  
  شركة المقاولون العرب. ٣

  رئیس مجلس اإلدارة –ابراھیم محلب . م: یمثلھا 
  
  الصرف الصحىالشركة القابضة لمیاه الشرب و. ٤

  رئیس مجلس اإلدارة –عبد القوى خلیفة . د: یمثلھا
  

  أفراد وجماعات "الجمعیات األھلیة والمجتمع المدني"السادة أعضاء مجلس المحافظین 
  الشراكة المائیة المصریة . ١

 رئیس مجلس اإلدارة - أحمد جویلي. د :یمثلھا
  

  جمعیة حمایة الموارد المائیة. ٢
  عضو الجمعیة –ن العطفى حسی. د :یمثلھا

  
  )أفراد( حمو العمرانى. د. ٣

  (IDRC)منسق مشروع وادى منا 
  )أفراد(  عابدین صالح. د. ٤

  جامعة الخرطوم –أستاذ الھندسة المدنیة قسم الھندسة المدنیة 



 

  
  
  
  

 
 

 
  
  

  رئیس المجلس
 محمود أبو زید /دالي مع

  رئیس المجلس العربي للمیاه
   مدینة نصر -المنطقة السادسة –ش المخیم الدائم  ٩
  

  نائب رئیس المجلس
 كمال علي محمد أحمد /معالي م

  وزیر الري والموارد المائیة
  وزارة الري والموارد المائیة

  الخرطوم
  

  أمین الصندوق
  خالد أبو زید. د

  سیدارى–رنامج الموارد المائیة المدیر االقلیمى لب
  

  أعضاء اللجنة التنفیذية
 

 أستاذ الموارد المائیة–ولید عبد الرحمن . د .١
  جامعة الملك فھد للبترول والمعادن

 
 المغرب –بلقاسم الدحیمى / السید .٢

  ممثل كاتب الدولة المكلفة بالماء والبیئة - رئیس قسم المناھج 
 

 ى لعلوم المیاه بالمنطقة العربیةالخبیر االقلیم –رضوان الوشاح . د .٣
  مكتب الیونسكو بالقاھرة

 
 عضو الجمعیة–حسین العطفى . د .٤

  جمعیة حمایة الموارد المائیة
  

  
  
  
  
  
  
  
  


