
 

  

 الصورة البريد اإللكتروني الهاتف  جهة العمل  الوظيفة  إسم الخبير  اللقب م

 د. 1
إبراهيم عبد الحافظ 

 عبد العليم 
 iabdelhafiz@yahoo.com 889-81999222210 مصر  –المركز القومي للبحوث / الجيزة  أستاذ مساعد 

 

 د.  9
أحمد باتع فهمي عبد 

 اللطيف
مدير إدارة البحوث 

 والتطوير 
شركة مياه الشرب والصرف الصحي 

 مصر  -دقهلية  –بالدقهلية / بلقاس 
81881829122-889 
81192991118-889 

AhmedBatea_2000@yahoo.com 
AhmedBatea2000@gmail.com  

 

 د. 1
 عبد سعيد عثمان احمد

 لله
 chem2you@gmail.com 889-۱۰٥٥۰۷۲۱٦۰۱ الكبرى القاهرة الشرب مياة شركة ثاني كيميائي باحث

 

 .د 9
أحمد محمد أحمد 

 الهواري 
 باحث 

المركز القومى الصرف /  بحوث معهد
 مصر  -القناطر لبحوث المياه / 

81118812199-889 amhawary@hotmail.com  

 د. 9
أسماء عبد المحيي 

 عجرمة
 أستاذ باحث مساعد 

معهد بحوث التغيرات المناخية وأثارها 
المركز القومي لبحوث المياه /  –البيئية 

 مصر  –القناطر الخيريه 
81811221900-889 

asmaaagrama_new2012@yahoo.co
m 

 

 أ.د. 1
إسماعيل حمدي 
 محمود الباجوري

صيانة  –أستاذ باحث متفرغ 
 األراضي وموارد المياه 

  Bagouri38@yahoo.com 889-8188199110 مصر   –القاهرة مركز بحوث الصحراء / 

 

 قسم الدراسات البيئية رئيس  اياد حميد عباس  د. 9
المركز الوطني إلدارة الموارد المائية / 

 العراق   –وزارة الموارد المائية / بغداد 
89281999919 ayadhameed2222@yahoo.com  

 د 0
 عبد السيد إيهاب

 العاطي عبد الرحيم
 وحصاد السدود بوحدة باحث

 المياه
 وزارةالزراعة – الصحراء بحوث مركز

 مصر  –/ القاهرة  األراضى وأستصالح
81889980299-889 Ehab_desert@yahoo.com 
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 بيتر هاني صبحي  د. 2
مدرس بجامعة عين 

 شمس 

هندسة عين  –قسم الري والهيدروليكا 

 مصر  –شمس / القاهرة 
11111111110-110 Ph4318@yahoo.com  

 

 د. 18
 عبد محمد الدين حسام

 هيكل الحليم
 وحدة ورئيس مساعد أستاذ

 والصرف الرى

 وزارةالزراعة – الصحراء بحوث مركز

 مصر  -األراضى / القاهرة  وأستصالح
81821089098-889 hmhekal@gmail.com 

 

11 
 معالى

 .د
 حسين العطفى

السكرتير العام للمجلس 

 -القاهره  -العربي للمياه

 مصر
 hielatfy@arabwatercouncil.org 81881091099- مصر-ئيه و الري األسبقاوزير الموارد الم

 

 أ.د. 19
حسين عبد الحليم 

 الجمال 
 مدير معهد بحوث الصرف 

وزارة  –المركز القومي لبحوث المياه 
 مصر  –الموارد المائية والري  / القاهرة 

81889999119-889 elgammalhussein@gmail.com 

 

 t.oweis@cgiar.org +219921891899 األردن  –إيكاردا / عمان  مستشار في المياه والزراعة  ذيب يوسف عويس  أ.د. 11

 

 رفعت عبد الوهاب  أ.د. 19
رئيس قطاع البحوث 

 والتطوير
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف 

 مصر   –الصحي/ القاهرة 
81998888909-889 rawahaab@yahoo.com 

 

 samia.guindi@gmail.com  مصر -القاهره-المركز القومى لبحوث المياه أستاذ متفرغ سامية الجندي  أ.د. 19

 

 سلوى محمد أبو العال أ.د. 11
مدير معهد بحوث صيانة 

 القنوات المائية 
المركز  معهد بحوث صيانة القنوات المائية /

 مصر   -القليوبية  القومي لبحوث المياه /
81999998190-889 

salwaabouelella@yahoo.com 
salwa_abou-elella@nwrc.gov.eg 

 

 علي إسماعيل سيد د. 19
 بكلية مساعد أستاذ

 الهندسة
 أشغال) مدني هندسة - شمس عين جامعة

 مصر  –القاهرة (/ عامة
81829119911-889 

S_agamy@hotmail.com 
sayed.ismail@asu.eng.edu.eg 
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 متفرغ أستاذ شادن عبد الجواد أ.د 
 -الرئيس السابق للمركز القومى لبحوث المياه

 مصر -القاهره
 shaden.gawad@gmail.com  

 مصر –المركزالقومي للبحوث / الجيزة  أستاذ دكتور  طارق سمير جميل   10
81909099911-889 
81811910188-889 

omaytarek73@yahoo.com 

 

 السمان احمد طارق أ.د 12
 بحوث معهد مدير - استاذ

المائية  القنوات صيانة
 السابق

 القناطر - المياة لبحوث القومي المركز
  مصر - الخيرية

988 - 28199119199  tareksamman@yahoo.com 

 

 أ.د 98
عبد الحميد مصطفى 

 األعصر 
 أستاذ باحث 

مركز التميز المصري  ألبحاث تحلية المياه 
 مصر  –مركز بحوث الصحراء / القاهرة  –

81889981999-889 hameed_m50@yahoo.com 

 

 أ.د 91
 الــــغني عــــــبد

 مــــحـــمد
 الـــجـــــندي

 الزراعـــية الــهندسة أســـتاذ
 المتفرغ

القاهرة  - شمس عين جامعة- الزراعة كلية
 مصر –

81991180928- 889 elgindy47@gmail.com 

 

 وزارة الموارد المائية / الجزائر  مدير الري الفالحي  عمر بوفروة م. 99
88911998211181 
88911111919009 

bovgomar@yahoo.fr  

 أ.د. 91
غادة جمال الدين 

 الرفاعي 
 أستاذ باحث

المركز القومي   -مركز بحوث الصرف 
 مصر  -لبحوث المياه / القناطر 

81919919910-889 ghada_dri@yahoo.com  

 

 gomaa_57@hotmail.com 889-81889891911 القاهرة  –مركز بحوث الصحراء / مطرية  أستاذ باحث متفرغ  محمد أحمد جمعة  أ.د. 99

 

 أ.د. 99
محمد بكر عبد 

 الغني 
 أستاذ متفرغ

المركز القومي  –معهد بحوث الصرف 
 لبحوث المياه

002-01005101136 mabdelghany24@gmail.com 

 

 د. 91
محمد حلمي أحمد 

 عباس 
 مدرس 

المعهد العالي للهندسة بالشروق / القاهرة 
 مصر  -

81811991999-889 Eng.helmy@hotmail.co.uk  
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 د. 99
محمد عبد الحميد 

 الفره
 باحث بوحدة الري والصرف 

وزارة الزراعة  –مركز بحوث الصحراء 
 مصر  –واستصالح األراضي / القاهرة 

81199909899-889 melfarrahh@gmail.com 

 

 أ.د. 90
محمد صفوت عبد 

 الدايم
 Safwat_Eid@hotmail.com  مصر -القاهره -المركز القومى لبحوث المياه أستاذ متفرغ

 

 د. 92
مجدي رشاد أحمد 

 علي 
 باحث 

معهد بحوث  –المركز القومي لبحوث المياه 
 مصر –الصرف / القاهرة 

81888000091-889 nasrallagg@gmail.com  

 أ.د 18
مصطفى محمد عبد 

 الفتاح 
 mmaboelfadl@hotmail.com 889-81881998811 مصر    –مركز بحوث الصحراء / القاهرة  أستاذ كيمياء المياه 

 

 د. 11
منى محمد أمين عبد 

 الفتاح 
 monaamin46@gmail.com 889-81991919990 المركز القومي للبحوث أستاذ مساعد 

 

 د. 32
وائل خيري علي 

 جندية 
 أستاذ باحث مساعد 

المركز القومي  –مركز بحوث الصرف 
 مصر  -لبحوث المياه / القناطر 

81999920091-889 wael_khairy@nwrc.gov.eg 

 

 أ.د. 33
وليد أحمد عبد 

 الرحمن 
 –أستاذ إدارة موارد المياه 

 وكبير استشاريين 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران / 

 المملكة العربية السعودية  –الظهران 
88211999011199 Walid.abderrahman@yahoo.com 
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