اللقب

إسم الخبير

الوظيفة

جهة العمل

الهاتف

البريد اإللكتروني

م
1

أ.د.

احسان محمد رضا عبد
السالم

أستاذ دكتور

كلية الهندسة – جامعة فاروس  /األسكندرية -
مصر

110-11111511000

ehssan.nassef@pua.edu.eg
ehssan.nassef@yahoo.com

0

م.

أحمد محمد ناصر

وكيل وزارة الزراعة لقطاع
الري

وزارة الزراعة  -الجمهورية اليمنية  /عدن –
اليمن

11154447555111

zamki1873@yahoo.com

0

أ.د.

إسماعيل حمدي محمود
الباجوري

أستاذ باحث متفرغ – صيانة
األراضي وموارد المياه

مركز بحوث الصحراء  /القاهرة – مصر

110-1111155100

Bagouri38@yahoo.com

7

د

إيهاب السيد عبد الرحيم
عبد العاطي

باحث بوحدة السدود وحصاد
المياه

مركز بحوث الصحراء – وزارةالزراعة
وأستصالح األراضى  /القاهرة – مصر

110-11117010150

Ehab_desert@yahoo.com

5

د.

بيتر هاني صبحي

مدرس بجامعة عين شمس

قسم الري والهيدروليكا – هندسة عين شمس /
القاهرة – مصر

110-11111111110

Ph4318@yahoo.com

5

أ.د.

ذيب يوسف عويس

مستشار في المياه والزراعة

إيكاردا  /عمان – األردن

+150415145145

t.oweis@cgiar.org

4

معالى
د.

حسين العطفى

السكرتير العام للمجلس العربي
للمياه -القاهره  -مصر

وزير الموارد المتئيه و الري األسبق-مصر

11115055055-110

hielatfy@arabwatercouncil.org

0

م.

رضا بن سالم فتوج

مدير عام الهندسة الريفيه
واستغالل المياه

وزارة الفالحة والموارد المائية  /تونس

1101500000050
1101515114150

الصورة

1

أ.د.

سعد فوزي تادرس

أستاذ باحث

مركز بحوث الصحراء  /القاهرة – مصر

110-11111041015

Drs_Sharkawy@yahoo.com

11

أ.د.

سونيا الصيرفي

أستاذ قسم الري والهيدروليكا

جامعة عين شمس  /القاهرة – مصر

-11101450107
110

dr_soniaelserafy@hotmail.com

11

د.

سيد إسماعيل علي

أستاذ مساعد بكلية الهندسة

جامعة عين شمس  -هندسة مدني (أشغال عامة)/
القاهرة – مصر

110-11117005551

S_agamy@hotmail.com
sayed.ismail@asu.eng.edu.eg

10

أ.د

طارق احمد السمان

استاذ  -مدير معهد بحوث
صيانة القنوات المائية السابق

المركز القومي لبحوث المياة  -القناطر الخيرية -
مصر  -ص.ب12631 .

110-11000055771

tareksamman@yahoo.com

10

أ.د.

عابدين محمد على
صالح

استاذ

كليه الهندسه – جامعه الخرطوم  -السودان

110-071157740010

Abdeensalih@gmail.com

17

م.

عبد العطى قايمي

مدير وكالة الحوض المائي
لدرعة وادنون

15

م.

عز الدين بن محمد بن
الشيخ

رئيس مدير عام

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء  /كلميم
– المغرب
وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري /
تونس

+010551700057

abd.qaimi@gmail.com

1101550575440

bencheikhezzeddine@gmail.com

15

م.

علي محمد صبح

أمين عام وزارة المياه والري -
أمين عام سلطة المياه

وزارة المياه والري  /عمان – األردن

11150445511101

ali_subah@mwi.gov.jo

14

د

كامل مصطفى السيد
عامر

رئيس مكتب القاهرة

المنظمة العربية للتنمية الزراعية  /الجيزة – مصر

110-11041551170

k.amer@aoad.org

10

أ.د.

كريمة محمود عطية

أستاذ متفرغ

المركز القومي لبحوث المياه  /القاهرة – مصر

110-11111055101

karima_attia@yahoo.com

11

أ.د.

محمد أحمد جمعة

أستاذ باحث متفرغ

مركز بحوث الصحراء  /مطرية – القاهرة

110-11110141410

gomaa_57@hotmail.com

01

م.

محمد أحمد محمد
الشربيني

خبير استشعار عن بعد

المنظمة العربية للتنمية الزراعية  /القاهرة –
مصر

110-11110511575

mshirbeny@yahoo.com

01

معالى
أ.د.

محمود أبو زيد

رئيس الملس العربي للمياه-
القاهره  -مصر

وزير الموارج المائيه و الري األسبق -مصر

president@ arabwatercouncil.org

00

م.

مرام بشير أحمد

مهندسة مديرة إدارة البحوث
والتطوير

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا /
المنيا سمالوط – مصر

110-11170111770

meram_sidky@yahoo.com

00

د.

نهلة عبد المنعم مراد

أستاذ باحث مساعد

مركز بحوث الصحراء  /القاهرة – مصر

110-11115405011

nahlamorad@hotmail.com

07

أ.د.

هدى كمال سوسة

أستاذ هندسة الموارد المائية

كلية الهندسة عين شمس  /القاهرة – مصر

110-11150051175

Hoda_soussa@eng.asu.edu.eg
profhsoussa@gmail.com

05

د.

وائل خيري علي جندية

أستاذ باحث مساعد

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

110-11007410075

wael_khairy@nwrc.gov.eg

05

أ.د.

وليد أحمد عبد الرحمن

أستاذ إدارة موارد المياه –
وكبير استشاريين

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران /
الظهران – المملكة العربية السعودية

11155555051577

Walid.abderrahman@yahoo.com

