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 ةمقدم
 

ونظراً لكثرة .  الميةيتمتع الوطن العربى بالكثير من االمكانات والموارد الهائلة سواء كانت طبيعية أو بشرية، وقد وصل الكثير من علماء هذا الوطن الى الع
 بير، لذا كانت هناك حاجة ماسة لوجود دليل الهيئات والمراكز البحثية العلمية فى مجال المياه والزراعة والكهرباء والبيئة وانتشارها فى أرجاء الوطن العربى الك

 .يحصر كل هذه الهيئات والمراكز البحثية فى مختلف أقطار العالم العربى
 

 فى الثمانينات بنشر دليل المراكز البحثية العاملة فى مجال المياه ولكنه لم يضم( أكساد)وقد قام المركز العربى لدراسات المناطق الجافة واألراضى القاحلة 
 لذا فإن هذا الدليل يشمل جميع الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية وكذلك المراكز التى لها صفة قومية   .الكثير من الهيئات التى انشئت بعد هذه الفترة

الفاكس وكذلك المواقع عربية مصنفة تحت كل دولة حسب الترتيب الهجائى للدولة، ومع كل هيئة تم سرد العنوان والرمز البريدى وأرقام التليفونات و
 أما المصادر التى تم االستعانة بها لتجميع المادة العلمية .   اإللكترونية والبريد اإللكترونى لهذه الهيئة مما يسهل سبل التواصل بين الهيئات بعضها البعض

 دليل المؤسسات( 1: )فهى
        كتيب المركز القومى (  3)شبكة اإلنترنت الدولية؛  ( 2)؛ (1891)ة الصادر عن أكساد العلمية والمنظمات العاملة فى حقل الموارد المائية فى الدول العربي 

 . لبحوث المياه بمصر
 

 يتم تحديثوسوف  2011والطبعة الثانية التى صدرت فى  2008وهى تحديث للطبعة االولى التى صدرت فى ( 2013)الثالثة طبعة ال هو وهذا الدليل
 . فى الصورة النهائية  هبأية اضافات أو تصحيحات به إلمكان إصدارنرحب  ونحن. بصفة دورية الدليل 

                 
     

  تضافر الجهود راجين من هللا سبحانه وتعالى أن يكون هذا الدليل لبنة طيبة فى حقل البحث العلمى والتعاون الدولى بين الدول العربية التى تحتاج الى
 .فى مجال أبحاث المياه المخلصة

 قنا هللا لخدمة وطننا العربى العزيز ،،،وف

 
                                                  رئيس المجــــلس العربي للمــــياه                                                                                                                                                                                                                              

                  
 

 محمود أبو زيد./ د.أ                                                                                                                                        
 

 



 

                                                                                                                                                                          (اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية  ) اجلزائر  :الدولة اسم

 
 

 اهليئات واملؤسسات احلكومية املتعلقة باملياه

 
 

 
 

 
 

 

/ الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى الهيئة/ المؤسسة  م
 البريد االلكترونى

122-12-878505  الجزائر  رصاد الجوية الجزائريةألالديوان الوطنى ل 1  870707-7127122 www.meteo.dz 
m.adimi@meteo.dz 

122-12500770 252 20777الجلفة  المحافظة السامية لتطوير السهوب الجافة 2  12502278-122  

شارع محمدى  –الجزائر  المعهد الوطنى للموارد المائية 3
 مراد بن

 12801021-122  12801801-122  

122-12022021  الجزائر وزارة الفالحة والتنمية الريفية 0  12088752-122 www.minagri.dz 

طريق  2  - الجزائر وزارة الموارد المائية 8

 القاهرة

 152772-12-122  

152782-12-122  

152720-12-122  

152225-12-122 www.mre.gov.dz 
deah@mre.gov.dz 

http://www.meteo.dz/
mailto:m.adimi@meteo.dz
http://www.minagri.dz/
http://www.mre.gov.dz/
mailto:deah@mre.gov.dz


 
 

 : الدولة اسم

                                                                                                                                                (مملكة البحرين) البحرين

 
 

 
 اهليئات واملؤسسات احلكومية املتعلقة باملياه

 
 
 

 

 

 /الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى الهيئة/ المؤسسة  م
 اإلكترونىالبريد  

  070-607576 070-885288 03403 الدراز –المنامة  دارة مصادر المياهإ 1

 www.unep.org.bh  2777 1781 973  المنامة مم المتحدة للبيئةألبرنامج ا 2
 

برنامج الصحراء وعلوم المناطق  3
 الجافة

  070-575222 070-500883 56678 المنامة

 المنامة جامعة الخليج 4

 
56678 0708750076 07087500225 www.agu.ed.bh 

mohamedja@agu.ed.bh 

 812785-17-973+  المنامة للمياه الصحيةالجمعية العربية  2
+973-17-812777 

+973-17-825110 www.unep.org.bh 
adel.abelkader@unep.org.bh 

 www.wsta.org.bh 070-856280 070-856285 53388 المنامة جمعية علوم و تقنية المياه 6
almugrinalatif@hotmail.com 
 

 شئون الزراعة بمملكة البحرين 7
 

 www.websrv.municioality.gov.bh  07087238262+ 20 المنامة

 88464 المنامة سكان والزراعةاإلوزارة  8

2835 

258533-070  204882-070 www.mohme.gov.bh 

 070-845303 5 المنامة وزارة الكهرباء والماء 0

845305-070 

845305-070 www.mew.gov.bh 
 

http://www.unep.org.bh/
http://www.agu.ed.bh/
mailto:mohamedja@agu.ed.bh
http://www.unep.org.bh/
mailto:adel.abelkader@unep.org.bh
http://www.wsta.org.bh/
mailto:almugrinalatif@hotmail.com
http://www.websrv.municioality.gov.bh/
http://www.mohme.gov.bh/
http://www.mew.gov.bh/


 

 

                                                                                                                                                                         (مجهورية جيبوتى) جيبوتى  :الدولة اسم

 

 

 
 

 اهليئات واملؤسسات احلكومية املتعلقة باملياه

 
 
 
 

 

 

/ الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى الهيئة/ المؤسسة  م
 البريد االلكترونى

 المكتب الوطنى لمياه جيبوتى 1
 
 

+ 1111 جيبوتى 534153-335    

 الزراعة و الموارد المائيةوزارة  2
 
 
 

+ 135 جيبوتى 531313-335  535133-335+  



                                                                                                                                                                                                                             (مجهورية مصر العربية  )مصر  :الدولة اسم

 
 

 اهليئات واملؤسسات احلكومية املتعلقة باملياه

 

  /الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى الهيئة/ المؤسسة  م
 اإلكترونىالبريد 

 المركز القومى لبحوث المياه 1
 
 

شبرا   - فم ترعة اإلسماعيلية
 11411الخيمة 

44 202-44446180 
202-44447353 

44444441-202 

44444444-202 

egypt.org-www.nwrc 
egypt.org-nwrc@nwrc 

 دارة المياه وطرق الرىإمعهد بحوث  2
 

 

مبنى المركز  –القناطر 
 القومى لبحوث المياه

11421 42148141-202 

42148414-202 

42148141-202 egypt.org-www.nwrc 

wmri@link.net 

 معهد بحوث الصرف 1
 
 

مبنى المركز  –القناطر 
 القومى لبحوث المياه

11421 202-42189383 
202-42189841 

202-42189153 eg.org-www.dri 
eg.org-dri@dri 

 معهد بحوث الموارد المائية 4
 
 

مبنى المركز  –القناطر 
 القومى لبحوث المياه

11421 202-42188787 
202-42189437 

202-42184344 www.wrri.org.eg 
rri.org.egwrri@w 

مبنى المركز  –القناطر  معهد بحوث الهيدروليكا 1
 القومى لبحوث المياه

11421 42144244-202 

42148414-202 

42148118-202 egypt.com-www.hri 
egypt.org-www.nwrc 

www.nbcbn.com 
egypt.com-hri@hri 

 معهد بحوث صيانة القنوات المائية 4
 
 

مبنى المركز  –القناطر 
 القومى لبحوث المياه

11421 42148184-202 

202-42189597 

42148184-202 egypt.org-www.nwrc 
cmri@intouch.com 

 معهد بحوث النيل 4
 
 

مبنى المركز  –القناطر 
 القومى لبحوث المياه 

11421 42144228-202 

42144141-202 

42144112-202 nri\gypt.orge-www.nwrc 

 الرىووزارة الموارد المائية  4
 

 

 –امبابة  –كورنيش النيل 
 الجيزة 

12444 11448424-202 

202-35449430 
11448424-202 

11448410-202 

www.mwri.gov.eg 
gminister@mwri.gov.e 

 

 

 

http://www.nwrc-egypt.org/
mailto:nwrc@nwrc-egypt.org
http://www.nwrc-egypt.org/
mailto:wmri@link.net
http://www.dri-eg.org/
mailto:dri@dri-eg.org
http://www.wrri.org.eg/
mailto:wrri@wrri.org.eg
http://www.hri-egypt.com/
http://www.nwrc-egypt.org/
http://www.nbcbn.com/
mailto:hri@hri-egypt.com
http://www.nwrc-egypt.org/
mailto:cmri@intouch.com
http://www.nwrc-egypt.org/nri
http://www.mwri.gov.eg/
mailto:minister@mwri.gov.eg


 

 

 

 /الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى الهيئة/ المؤسسة  م
 البريد االلكترونى 

 نشاءات إلمعهد بحوث ا 8
 

 

مبنى المركز القومى لبحوث  –القناطر 
 المياه

11421 202-42183307 2188508-202 rgegypt.o-www.nwrc 
cri2004@excite.com 

 معهد بحوث المساحة 10
 
 

 35823546-202 12111 104شارع الهرم رقم  -الجيزة 
202-35867174 

202-35767174 egypt.org-www.nwrc 

sri_nwrc@yahoo.ca.com 

مبنى المركز القومى لبحوث  –القناطر  معهد بحوث المياه الجوفية 11
 المياه

11421 42142114-202 

42144241-202 

202-42188729 egypt.org-www.nwrc 
 

معهد بحوث الميكانيكا  12
 والكهرباء

 
 

مبنى المركز القومى لبحوث  –ناطر الق
 المياه

11421 42148444-202 42144844-202 egypt.org-www.nwrc 
egypt.org-meri@nwrc 

شارع الفراعنة  –الشالالت  –االسكندرية  معهد بحوث الشواطئ 11
 11رقم 

21114 4424210-201 

4421144-201 

4428142-201 coriegypt@yahoo.com 

المناخية معهد بحوث التغيرت  14
ية على الموارد وآثارها البيئ

 المائية

مبنى المركز القومى لبحوث  –القناطر 
 المياه

11421 202-42184757 
202-42182070 

202-42182070 egypt.org-www.nwrc 
eacri@idsc1.gov.eg 

ة للمركز الوحدة االستراتيجي 11
 القومى 

 لبحوث المياه

مبنى المركز القومى لبحوث  –القناطر 
 المياه

11421 42141218-202 

42141440-202 

42141218-202 egypt.org-www.nwrc 
nwsru@link.net 

 رصد البيئىالمعامل المركزية لل 14
التابعة للمركز القومى  –

 لبحوث المياه

مبنى المركز القومى لبحوث  –القناطر 
 المياه

11421 42144441-202 

42144444-202 

42144441-202 

42144441-202 www.cleqm.org.eg 

 
leqm.org.egcleqm@c 

 35449450-202 12444 الجيزة  –امبابة  –كورنيش النيل  مصلحة الرى 14

 
202-35449430 www.mwri.gov.eg 

 

 2261197-202 11441- الحى السادس  –مدينة نصر  قطاع مياه النيل 14
202-2261137 

202-24025966 mwater@idsc.net.eg 
 

 هيئة حماية الشواطئ  18
 
 

مبنى  –فم ترعة اإلسماعيلية  –المظالت 
 الهيئة المصرية لحماية الشواطئ

 202-44443406 202-44444991  

http://www.nwrc-egypt.org/
mailto:cri2004@excite.com
http://www.nwrc-egypt.org/
mailto:sri_nwrc@yahoo.ca.com
http://www.nwrc-egypt.org/
http://www.nwrc-egypt.org/
mailto:meri@nwrc-egypt.org
mailto:coriegypt@yahoo.com
http://www.nwrc-egypt.org/
mailto:eacri@idsc1.gov.eg
http://www.nwrc-egypt.org/
mailto:nwsru@link.net
http://www.cleqm.org.eg/
mailto:cleqm@cleqm.org.eg
http://www.mwri.gov.eg/
mailto:mwater@idsc.net.eg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى الهيئة/ المؤسسة  م
 البريد االلكترونى 

 الهيئة العامة للمساحة المصرية 20
 

  37484880-202 37484904-202  جيزة  -الدقى 

 صرية العامةالهيئة الم 21
 لصرفلمشروعات ا

 202-11414018  شارع الجيزة1   –الجيزة 

11414240-202 

11414444-202 epadp@idsc.gov.eg 
isd@link.net 

للتدريب و  اإلقليميالمركز  22
 المائيةالدراسات 

 

 38334676-202  أكتوبر 4 محافظة
202-38334106 

202-38334107 eg.com-www.trainingcenter 
 

لدراسات  اإلقليميالمركز  21
 أخالقيات استخدام المياه

 

 egypt.org/rcwe-www.nwrc 4467975-202 4446775-202 44 شبرا الخيمة –فم ترعة االسماعلية 
 

وزارة الزراعة و استصالح  24
 االراضى

 www.agri.gov.eg 202-11114841 202-11411444  الدقى  –الجيزة 

 مركز البحوث الزراعية 21
 
 
 

 202-11422048  شارع جامعة القاهرة –الجيزة -القاهرة

14144441-202 

11422408-202 rese.htm\www.agri.gov.eg 
 

 مركز بحوث الصحراء 24
 

 202-24111448 11411 شارع متحف المطرية 1 المطرية  –القاهرة 

24112444-202 

24114414-202 egypt.com-www.drc 

 

 27921264-202  شارع القصر العينى 101 –القاهرة  كاديمية البحث العلمىأ 24
202-27921265 

202-27921270 www.asrt.sci.eg 

asrt@asrt.sci.eg 

ستشعار عن إلل الهيئة القومية 24
 بعد

 202-24221408  مدينة نصر   -الجديدة  النزهة  –القاهرة 

 24221401-202 

 www.narss.sci.eg 
 

mailto:epadp@idsc.gov.eg
mailto:isd@link.net
http://www.trainingcenter-eg.com/
http://www.nwrc-egypt.org/rcwe
http://www.agri.gov.eg/
http://www.agri.gov.eg/rese.htm
http://www.drc-egypt.com/
http://www.asrt.sci.eg/
mailto:asrt@asrt.sci.eg
http://www.narss.sci.eg/


 

البريد  / الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى الهيئة/ المؤسسة  م
 االلكترونى

 سيوطجامعة ا 24
 كلية العلوم

الحرم  –كلية العلوم  –اسيوط 
 الجامعى لجامعة اسيوط

41114 +2088-2412140 +2088-2370044 faculty_science\www.aun.edu.eg 
science@aun.edu.eg 

 اسيوط جامعة 24
 كلية الزراعة

الحرم  –كلية العلوم  –اسيوط 
 الجامعى لجامعة اسيوط

41114 +2088-2332631 
+2088-2412654 

+2088-2331384 faculty_agriculture\www.aun.edu.eg 
agriculture@aun.edu.eg 

 جامعة اسيوط 28
 كلية الهندسة

الحرم  –كلية العلوم  –اسيوط 
 الجامعى لجامعة اسيوط

41114 +2088-2411103 +2088-24111102 faculty_engineerin\www.aun.edu.eg
g 
eng@aun.edu.eg 

 جامعة االزهر 10
 كلية الهندسة

حرم جامعة  –مدينة نصر 
 االزهر

 +202-22611419 +202-22623289 
+202-226293356 

www.azhar.edu.eg/eng1/index.htm 

 جامعة االزهر 11
 كلية العلوم

حرم جامعة  – مدينة نصر
 االزهر

 +202-22618162 
+202-22629357 

+202-22623289 www.azhar.edu.eg/scbfac/ 

 جامعة االزهر 12
 كلية الزراعة

حرم جامعة  –مدينة نصر 
 االزهر

 +202-24030075 +202-22623289 www.azhar.edu.eg/agrbfac/ 
 

 جامعة االسكندرية 11
 كلية العلوم

 –الشاطبى  –االسكندرية 
 طريق الجيش

21124 +203-5972352 
+203-4937498 

+203-49322918 www.sci.alexu.edu.eg 
dean@alexu.edu.eg-sc 

 جامعة االسكندرية 14
 كلية الزراعة

 –الشاطبى  –االسكندرية 
 طريق الجيش

21124 +203-5924391 
+203-5915427 

+203-5922780 www.agr.alexu.edu.eg 
dean@alexu.edu.eg-agr 

 جامعة االسكندرية 11
 كلية الهندسة

 –الشاطبى  –االسكندرية 
 طريق الجيش

21144 +203-5924475 +203-5921853 www.eng.alexu.edu.eg 
postmaster@alexu.edu.eg 

 جامعة الزقازيق 14
 كلية الهندسة

 
 

 –الزقازيق -محافظة الشرقية 
 جامعة الزقازيق

44118 +2055-2304987 +2055-2304987 www.eng.zu.edu.eg/ar/Default.aspx
?tabid=36 
info-eng@zu.edu.eg 

 جامعة الزقازيق 14
 كلية العلوم

 
 

 –الزقازيق -محافظة الشرقية 
 جامعة الزقازيق

44118 +2055-2362536 
+2055-2363635 

+2055-2345452 www.science.zu.edu.eg/ 
inf@zu.edu.eg 

 جامعة الزقازيق 14
 كلية الزراعة

 

 –الزقازيق -محافظة الشرقية 
 جامعة الزقازيق

44118 +2055-2283360 
+2055-2296453 

+2055-2287567 www.agri.zu.edu.eg/ 
fagr@zu.edu.eg 
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البريد  / الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى الهيئة/ المؤسسة  م
 االلكترونى

 معة القاهرةجا 18
 كلية الهندسة      
 والهيدروليكا  الريقسم 

 

شارع  –الجيزة  –القاهرة 
 جامعة القاهرة

 14141421-202 

11412844-202 

1412881-202 

11412844-202 http://dnn.eng.cu.edu.eg 

 جامعة القاهرة 40
 كلية الزراعة      

 م التربة قسم علو

 

شارع  –الجيزة  –القاهرة 
 جامعة القاهرة

 14241041-202 

11424844-202 

14408101-202 

11440810-202 www.agr.cu.edu.eg 
 

 جامعة القاهرة 41
عهد البحوث والدراسات م    

 االفريقية 

 35731913-02-2+ 12411 جامعة القاهرة –الجيزة 
+2-02-35675504 

+2-02-35734144 

+2-02-35731913 
http://african.cu.edu.eg 
iaras@africamail.com 

 جامعة القاهرة 42
 كلية العلوم

 -الجيزة  –جامعة القاهرة 
 مصر

12411 202-35676501 
202-35676502 

202-35727556 http://science.cu.edu.eg 
dean@sci.cu.edu.eg 

 جامعة المنصورة 41
 كلية العلوم

 

الحرم  –شارع الجمهورية 
 المنصورة -الجامعى 

11114 +2050-2246254 +2050-2246781 www.scimafac.mans.edu.eg 
sinfac@mans.edu.eg 

 جامعة المنصورة 44
 كلية الزراعة

 

الحرم  –شارع الجمهورية 
 المنصورة -الجامعى 

11114 +2050-2245274 
+2050-2268606 

+2050-2245268 
+2050-2221688 

www.agrfac.mans.edu.eg 
agrfac@mans.edu.eg 

 جامعة المنصورة 41
 كلية الهندسة

الحرم  –شارع الجمهورية 
 المنصورة -الجامعى 

11114 +2050-2244426 
+2050-2244403 

+2050-2244690 
+2050-2245758 

http://mansvu.mans.edu.eg/fac/ind
ex.php 
engfac@mans.edu.eg 

 جامعة المنوفية 44
 كلية العلوم

 - الناصر عبد جمال شارع

 المنوفيه الكوم شبين
 +2048-2222753 

+2048-22356690 
+2048-2235689 http://science.menofia.edu.eg 

science@menofia.edu.eg 

 جامعة المنوفية 44
 كلية الزراعة

 - الناصر عبد جمال شارع

 المنوفيه الكوم شبين
 +2048-2228187 

+2048-2221617 
+202-25769495 http://agri.menofia.edu.eg 

agri_fac@menofia.edu.eg 

 جامعة المنوفية 44
 كلية الهندسة

 

 - صرالنا عبد جمال شارع

 المنوفيه الكوم شبين
 +2048-2222249 

+2048-2221549 

+2048-2235695 http://engineering.menofia.edu.eg 
engineering@menofia.edu.eg 

 جامعة المنيا 48
 سةكلية الهند

 2362083-2086+  حرم جامعة المنيا –المنيا 
+2086-2348005 

+2086-2346674 www.minia.edu.eg/eng/ 
eng.prt@eng.miniauniv.edu.eg 
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 جامعة المنيا 10
 كلية العلوم

 

 2369149-2086+  حرم جامعة المنيا – المنيا
+2086-2363011 

+2086-22363011 www.minia.edu.eg/science/ 
dean_sci@mu.edu.eg 

 جامعة المنيا 11
 كلية الزراعة

 /www.minia.edu.eg/agriculture 2362182-2086+ 2362333-2086+  حرم جامعة المنيا –المنيا 
dean_agr@mu.edu.eg 

 جامعة بنها 12
 كلية العلوم

 

 –بنها  –محافظة القليوبية 
 جامعة بنها

11114 +2013-3225494 +2013-3222578 www.fsci.bu.edu.eg 
info@fsc.bu.edu.eg 

 جامعة بنها 11
 كلية الزراعة

 -مشتهر  –محافظة القليوبية 
 طوخ

 +2013-2460306 
+2013-2468150 
+2013-2468422 

+2013-2467786 www.fagr.bu.edu.eg 
portal@fagr.bu.edu.eg 

 جامعة بنها 14
 كلية الهندسة

 

 w.feng.bu.edu.egww 22023336-202+ 22022310-202+ 11828 شارع شبرا 104 -القاهرة
info@feng.bu.edu.eg 

 جامعة بنى سويف 11
 كلية الهندسة

 

شارع صالح  –بنى سويف 
 سالم

 +2082-9241119 
+2082-9241137 

 www.bsu.edu.eg/Eng.aspx?FID=13 
engineering@bsu.edu.eg 

 جامعة بنى سويف 14
 كلية العلوم

شارع صالح  –بنى سويف 
 سالم

 +2082-2334551 
 

+2083-2334551 www.bsu.edu.eg/sci.aspx?FID=6 
science@bsu.edu.eg 

 جامعة بور سعيد 14
 كلية علوم

 

ديسمبر  21شارع  –بورسعيد 

 بجوار مرور بورسغيد

42121 +2066-3657602 
 

+2066-3657602 www.sci.psu.edu.eg 
 

 جامعة بور سعيد 14
 كلية الهندسة

 

 www.eng.psu.edu.eg 3400936-2066+ 3446100-2066+ 42124 بور فؤاد  –يد بورسع
 

 جامعة جنوب الوادى 18
 كلية العلوم

 

جامعة جنوب  –محافظة قنا 
 الوادى

41121 +2096-5211281 +2096-5211279 edu.egwww.svu. 
info@svu.edu.eg 

 جامعة جنوب الوادى 40
 كلية الزراعة

 

جامعة جنوب  –محافظة قنا 
 الوادى

41121 +2096-5330248 
+2096-3529754 

+2096-5325778 www.svu.edu.eg 
info@svu.edu.eg 
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 جامعة جنوب الوادى 41
 كلية الهندسة

 

جامعة جنوب  –محافظة قنا 
 الوادى

41121 +2096-5330248 
+2096-3529754 

+2096-5325778 www.svu.edu.eg 
info@svu.edu.eg 

 جامعة حلوان 42
 كلية العلوم

 

الحرم  –عين حلوان  -القاهرة
 الجامعى

   sci_test\www.helwan.edu.eg 
 

 جامعة حلوان 41
 كلية الهندسة

 

 enghelwan\www.helwan.edu.eg  25558292-202+  حلوان بجوار الجديقة اليابانية
eng.helwan.edu.eg-eng.helwan@h 

 جامعة سوهاج 44
 كلية العلوم

 

 univ.edu.eg-www.sohag 4601159-2093+ 4601159-2093+ 42124 جامعة سوهاج –سوهاج 
dean.sci@sohag.edu.eg 

 جامعة سوهاج 41
 كلية الزراعة

 univ.edu.eg/facagri-www.sohag 2280126-2093+ 2280126-2093+ 42124 جامعة سوهاج –سوهاج 
 

 جامعة سوهاج 44
 كلية الهندسة

 

www.sou.edu.eg/Faculty_of_Engene 2330630-2093+ 2330630-2093+ 42124 جامعة سوهاج –سوهاج 
ering/index_fac_eng.html 

 جامعة طنطا 44
 كلية العلوم

www.tanta.edu.eg/ar/Tanta/sci/inde 3404914-2040+ 3344352-2040+ 11111 شارع الجيش –طنطا 
x.html 

dean_science@unv.tanta.edu.eg 

 جامعة طنطا 44
 زراعةكلية ال

 
 

 –طريق محلة منوف  –طنطا 
اول طريق  –القناة السادسة 

 كفر الشيخ

11111 +2040-3453335 
+2040-3455584 

+2040-3455570 www.tanta.edu.eg/ar/Tanta/agr/ind
ex.html 
Dean_agr@unv.tanta.edu.eg 

 جامعة طنطا 48
 كلية الهندسة

 3453861-2040+ 11111 شارع الجيش –طنطا 
+2040-3453860 

 www.tanta.edu.eg/ar/Tanta/Enginee
ring/index2.htm 

Dean_agr@unv.tanta.edu.eg 

 جامعة عين شمس 40
 كلية الهندسة

 
 

العباسية  –شارع السرايات  1

 القاهرة –

11114 +202-2682100 
+202-26824445 
+202-24821031 

+202-26850617 www.shams.edu.eg 
http://eng.shams.edu.eg 
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 جامعة عين شمس 41
 كلية العلوم

 -شارع الخليفة المامون
حرم جامعة عين  –العباسية 

 القاهرة –شمس 

11144 +202-26821800 
+202-26824445 

 www.shams.edu.eg 
http://science.shams.edu.eg 

 

 جامعة عين شمس 42
 كلية الزراعة

 
 

 –حدائق شبرا  –القاهرة 
11241 

44 +202-44441296 
+202-44441172 

+202-44444460 http://agr.shams.edu.eg 
asu.edu.eg-portal@agr 

 جامعة عين شمس 41
معهد الدراسات والبحوث 

 البيئية

 -شارع الخليفة المامون
حرم جامعة عين  –العباسية 

 القاهرة –شمس 

11144 +202-24053210 +202-24053211 http://iesr.shams.edu.eg 
infoiesr@asunet.shams.eg 

 جامعة قناة السويس 44
 كلية الهندسة    

  قسم هندسة علوم البحار

جامعة قناة  -اإلسماعيلية  
 السويس

   science.com-www.marine 
-kotb@marine-mkotb@-m

sceinces.com 

 جهاز شئون البيئة 41
 
 

طريق مصر  10 –القاهرة 

 المعادى –حلوان الزراعى 

 202-2526447 
 

202-25256467 .gov.egwww.eeaa 
eeaa@eeaa.gov.eg 

لقابضة الشركة 44 ه ا  لميا
 الصحي والصرف الشرب

 

 egwww.hcww.com.  23929830-202  شارع رمسيس –القاهرة 
 

 قطاع النقل البحرى المصرى 44
 

شارع  4 –االسكندرية 

 بطالسه ال

21114 +2-03-4869451 
+2-03-4869836 

+2-03-4874674 www.emdb.gov.eg 

contact@emdb.gov.eg 

شارع  –الدقى  -القاهرة المركز القومى للبحوث 44
 التحرير

 11141488-202 

11412111-202 

 www.nrc.sci.eg 

 202-24410048  العباسية  –القاهرة  رصاد الجويةألهيئة ا 48

202-24830105 

244448414-202 www.nwp.gov.eg 
v.egabdou.zico@ema.go 

walid.gomaa@ema.gov.eg 

 وزارة البيئة  40
 

طريق مصر  10 –القاهرة 

 المعادى  –حلوان الزراعى 

 21214412-202 

 

21214480-202 www.eeaa.gov.eg 
eeaa@eeaa.gov.eg 
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 املنظمات الدولية املتعلقة باملياه

 
 

العنوان  المنظمة الدولية م
 البريدى

 /الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص
 البريد االلكترونى

كاديمية العربية للعلوم ألا 1
 والتكنولوجيا

– اإلسكندرية
طريق الزعيم 

جمال عبد الناصر 
 ميامى   –

1028 203-5561497 
203-5565429 

1421411-201 
1444444-201 

1104042-201 

www.aast.edu 

momou@aast.edu 

مانة العامة لجامعة الدول ألا 2
 العربية

ميدان  –القاهرة 
  - التحرير
11442 

11642 21410140-202 

21410111-202 

21448144-202 

21440111-202 

www.arableagueonline.org 

درويش لالستشارات  1
 الهندسية

 22581559-202  القاهرة
202-26447109 

202-2581559 
202-26382661 

 ltd.com-www.dce 
ltd.com-raoufdarwish@dce 

مدينة  -القاهرة الشراكة المصرية للمياه 4
 نصر

 202-224513921  www.egyptianwaterpartnership.org 

 األهليةجنة المصرية لال 1
 والصرف يللر

فم  –المظالت 
ترعة اإلسماعيلية 

مبنى الهيئة  –
المصرية لحماية 

 الشواطئ

 202-44464626  encid@link.com.eg 

المجلس االستشارى  4
 المصرى الهولندى

 –القناطر الخيرية 
مبنى المركز 

القومى لبحوث 
 المياه

11421 202-42183326 
202-42186169 

 wm.com/index.asp-www.app 
app@link.net 

 لمياهلالمجلس العربى  4
 
 

مدينة   -القاهرة
 نصر

 202-22600147 
202-22600169 

 www.arabwatercouncil.org 
awc@mwri.gov.eg 

المجلس العربى للوحدة  4
 االقتصادية

 - القاهرة القاهرة
شارع محمد  1

 وسط البلد –فريد 

11114 202-25754252 202-25755321 www.caeu.org 
net.egcaeu@idsc. 

مركز البيئية والتنمية  8
     وأوروبا العربي لإلقليم

 (سيدارى ) 

برج النيل االدارى 
 – 11الدور 

 21/21القاهرة 

 شارع الجيزة

12 21401418-202 21401242-202 www.ritsec.com.eg 
cedare@ritsec.com.eg 

www.cedare.org.eg 

http://www.aast.edu/
mailto:momou@aast.edu
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mailto:cedare@ritsec.com.eg
http://www.cedare.org.eg/


 
 
 
 

 

العنوان  المنظمة الدولية م
 البريدى

 /الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص
 البريد االلكترونى

 ألبحاث الدوليالمركز  10
 مكتب القاهرة –التنمية 

 –الدقى   -القاهرة 
 شارع التحرير

 202-33367051 
202-33367053 
202-33367052 

 .egwww.idrc.org 
 

المكتب اإلقليمي للدول  11
 UNDPالعربية 

 0020225784847 0020227702211  القاهرة
 

www.undp.org 
hosny.khordagui@undp.org 

المكتب العربى للشباب  12
 والبيئة

زهراء  –القاهرة 
عمارات  -المعادى

–مصر للتعمير 
 1مدخل 

 202-25161519 202-25161245 www.aoye.org 
aoye@link.net 

  العربيمكتب المركز  11
لدراسات المناطق الجافة 

 (كساد ) القاحلة واألراضي
 بالقاهرة

شارع  8 –الجيزة 

 القاهرة  عةجام

 11410414-202 11422142-202  
acsad20042000@yahoo.com 

 

 –منظمة الصحة العالمية  14
للشرق  اإلقليميالمكتب 
 األوسط

مدينة  –القاهرة 
نصر شارع عبد 

 الرزاق السنهورى 

4404 24402111-202 24402482-202 

24402484-202 

www.emro.who.int 
postmaster@emto.who.int 

المنظمة العالمية لالغذية  11
مكتب  –والزراعة      

 القاهرة

شارع  –الدقى 
 -المتحف الزراعى
بحوار وزارة 

 الزراعة

   www.fao.org 
 

المنظمة العربية للتنمية  14
 داريةإلا

مصر  –القاهرة 
 101الجديدة 

شارع عمر بن 
 الخطاب

2482 202-22580006 
202-22581515 
202-22581144 

24141404-202 www.arado.org.eg 

جاردن  –القاهرة  قاهرةمكتب ال  –اليونسكو  14
 ش 4    –سيتى 

 عبد الرحمن فهمى 

11142 24814118-202 

24841188-202 

24841284-202 www.unesco.org.eg 

 

http://www.idrc.org.eg/
http://www.undp.org/
mailto:elie.kodsi@undp.org
http://www.aoye.org/
mailto:aoye@link.net
mailto:acsad20042000@yahoo.com
http://www.emro.who.int/
mailto:postmaster@emto.who.int
http://www.fao.org/
http://www.arado.org.eg/
http://www.unesco.org.eg/


 

                                                                                                                                                                                                                                                 (اجلمهورية العراقية  ) العراق :الدولة اسم

 
 

 اهليئات واملؤسسات احلكومية املتعلقة باملياه

 
 

 

 
 
 
 
 

البريد / الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى الهيئة/ المؤسسة  م
 االلكترونى

 حاد الجيولوجيينات 1
 

  +846-19948684 +846-19966886 4466 شارع المنصور  –بغداد 

 –شارع فلسطين  –بغداد  بار المائيةآلالمديرية العامة لحفر ا 4
 مقابل نصب الشهيد 

   iraq.org-www.gdwwd 

 –مركز بحوث البيئة والسيطرة على التلوث  8
 جامعة الموصل 

 www.mosuluniversity.com  60814726-964+  جامعة الموصل –الموصل 

envir_rc@yahoo.com 

 –مركز بحوث السدود والموارد المائية  6
 جامعة الموصل

 www.mosuluniversity.com 60818653-964+ 60810917-964+  لجامعة الموص –الموصل 
dwrrc@ mosuluniversity.com 

 

 www.iraqmoa.org +846-10196145 +846-10194481 5848 ندلساألساحة   –بغداد  وزارة الزراعة  5
www.iraqmoa.com 

 

 www.iraq-mwr.org +84610068404 +84610048880  شارع فلسطين  –بغداد  وزارة الموارد المائية العراقية 4
waterresmin@yahoo.co.uk 

http://www.gdwwd-iraq.org/
http://www.mosuluniversity.com/
mailto:envir_rc@yahoo.com
http://www.mosuluniversity.com/
http://www.iraqmoa.org/
http://www.iraqmoa.com/
http://www.iraq-mwr.org/
mailto:waterresmin@yahoo.co.uk


 
 
 
 
 
 

 ملنظمات الدولية املتعلقة باملياها

 

 

 
 

 

 

/ الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى المنظمة الدولية م
 البريد االلكترونى

 –مصر  –عراق )  اتحاد الجيولوجيين العرب 1
 (االردن 

+ 1460 شارع المنصور –بغداد  19968884-846  19948684-846+ www.agunion.org 
irqgunion@yahoo.com 
president@agunion.org 

 اتحاد مجالس البحث العلمى العربية 4
 
 

  +846-19958848 +846-15800888 18840 بغداد
 

http://www.agunion.org/
mailto:irqgunion@yahoo.com
mailto:president@agunion.org


 

 

  (األردنية اهلامشية  اململكة) األردن   :اسم الدولة 

 
 
 

 اهليئات واملؤسسات احلكومية املتعلقة باملياه

 
 

 

 الهيئات و الوزارات الحكومية المتعلقة بالمياه
 

/ الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص البريديالعنوان  الهيئة/ المؤسسة  م
  البريد االلكترونى

 www.jometeo.gov.jo     األردنية الجوية األرصاد 1
 

 أكوا 2

 

 www.acwua.org +26960666266 60666266-269+  األردن  –الرشيد  –ش أم عمارة 

األردنية لمكافحة  الجمعية 3
 التصحر وتنمية البادية

 

 www.jordandesert.org.jo +269-60606699 +269-60606696 266229 62396عمان 
jsds@index.com.jo 

حركة الدفاع عن اإلنسان  4

 واألرض

 

 lhap@cyberia.jo +26960062506 6006250-269+ 396636 66639عمان 
www.cyberia.jo 

جبل اللوبيدة شارع  –عمان  والمساحة األراضيدائرة  5
 االراضى والمساحة

66623 69639669-269+  www.dls.gov.jo 
dls@dls.gov.jo 

 www.nra.gov.jo +269-6666966  9996 عمان سلطة المصادر الطبيعية 6
webmaster@nra.gov.jo 

 9969 عمان األردنية سلطة المياه 7

0669 

60692966-269+ 

60609960962-+ 
60692266-269+ www.mwi.gov.jo 

webmaster@mwi.gov.jo 
 

 األردن واديسلطة  8
 
 

 9562 عمان

66693 

0693666-6-269+  www.mwi.gov.jo 
hashem27@yahoo.com 

http://www.jometeo.gov.jo/
http://www.acwua.org/
http://www.jordandesert.org.jo/
mailto:jsds@index.com.jo
mailto:lhap@cyberia.jo
http://www.cyberia.jo/
http://www.dls.gov.jo/
mailto:dls@dls.gov.jo
http://www.nra.gov.jo/
mailto:webmaster@nra.gov.jo
http://www.mwi.gov.jo/
mailto:webmaster@mwi.gov.jo
http://www.mwi.gov.jo/
mailto:hashem27@yahoo.com


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 /الموقع على اإلنترنت الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى الهيئة/ المؤسسة  م
 البريد االلكترونى 

المائية مركز البحوث والدراسات  9
 البيئية و
 

 63699 األردنية الجامعة –عمان 

939 

60300666-269+ 60300055-269+ 
+966-6-5300803 

www.ju.edu.jo/centers 
wersc@ju.edu.jo 

للبحوث الزراعية ونقل  الوطنيالمركز  10
 التكنولوجيا

 www.ncartt.gov.jo 269-69596622 +269-69596696 632 البقعة

مركز بحوث التكنولوجيات النظيفة فى  66
 مجاالت الطاقة والمياه والبيئة

 www.rss.jo 5344806-6-962+ 5344701-6-962+ 6939 66296الجبهية  –عمان 
rssinfo@rss.jo 

مركز بحوث المياه والبيئة والمناطق  69
 جامعة ال البيت –الجافة 

 

 www.aabu.edu.jo  6297000-2-962+ 636696 90663المفرق 
wearrc@aabu.edu.jo 

 www.moenv.gov.jo +269-55602886 +269-55601136  عمان وزارة البيئة 13
 

 266699 عمان وزارة الزراعة  14

266693 

60696606-269+ 60696366-269+ www.moa.gov.jo 
agri@moa.gov.jo 

 9969 66693عمان  وزارة المياه والرى 15

0669 

60696666-269  
26960695560 

60652693-269 

26960609995 

www.mwi.gov.jo 
 
 

http://www.ju.edu.jo/centers
mailto:wersc@ju.edu.jo
http://www.ncartt.gov.jo/
http://www.rss.jo/
mailto:rssinfo@rss.jo
http://www.aabu.edu.jo/
mailto:wearrc@aabu.edu.jo
http://www.moenv.gov.jo/
http://www.moa.gov.jo/
mailto:agri@moa.gov.jo
http://www.mwi.gov.jo/


 
 
 
 
 
 
 

 املنظمات الدولية املتعلقة باملياه

 
 
 
 

 

 

 

 

 /الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى المنظمة الدولية م
  اإلكترونىالبريد  

 www.aaru.edu.jo +5332994-6-962 5345131-6-962+ 401 عمان اتحاد الجامعات العربية 1
secgen@aaru.edu.jo 

 

االتحاد الدولى للمحافظة على المصادر  9
 برنامج المياه –الطبيعية 

  5680322 6 962+  عمان
+962 6 5680344 

 www.iucn.org 

odeh.al.jayyousi@iucn.org 
 

دارة مصادر إلتنمية و اإلسالميةالشبكة  3
 المياه

  الجبيهة –عمان 
662966 

6966 03392236-269+ 03392626-269+ www.inwrdam.org 
 

 البيئة صحة ألنشطة اإلقليميالمركز  9
 (صحة)

+  الشميسانى –عمان  60099600-269  

+ 60036605-269  

60066026-269+ www.nic.net.jo 
muradinw@nic.net.jo 

 

http://www.aaru.edu.jo/
mailto:secgen@aaru.edu.jo
http://www.iucn.org/
mailto:odeh.al.jayyousi@iucn.org
http://www.inwrdam.org/
http://www.nic.net.jo/
mailto:muradinw@nic.net.jo


                                                                                                                                                                                                                                                 (دولة الكويت  ) الكويت  :الدولة اسم

 
 اهليئات واملؤسسات احلكومية املتعلقة باملياه

 
 

 

 

 
 

  /الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى الهيئة/ المؤسسة  م
 اإلكترونىالبريد 

الصندوق الكويتى للتنمية  1
 االقتصادية العربية

 

 – الصفاة –الكويت 
18131 

11918 4344411-964 4314141-964 

4314161-964 

www.arabfund.org 

hq@arabfund.org 

 – بحاث العلميةألمعهد الكويت ل 1
  قسم العلوم البئية

 

الصفاة  –الكويت 
18119 

14334 4313681-964 

4386111-964 

4381648-964 www.kisr.edu.kw 

public_relations@safat.kisr.edu.kw 

 – بحاث العلميةألمعهد الكويت ل 8
  قسم المصائد واالسماك

 

 السالمية –الكويت 
11111 

1683 4313681-964 

4386111-964 

4381648-964 www.kisr.edu.kw 

public_relations@safat.kisr.edu.kw 

 – بحاث العلميةألمعهد الكويت ل 4
  ائيةمقسم تحلية المياه والموارد ال

 

الصفاة  –الكويت 
18119 

14334 4313681-964 

4386111-964 

4381648-964 www.kisr.edu.kw 

public_relations@safat.kisr.edu.kw 

 –الصفاة  – الكويت مؤسسة الكويت للتقدم العلمى 4
18118 

14168 1414393-964 1414864-964 www.kfas.org.kw 
www.kfas.com 
publicr@kfas.org.kw 

ن الزراعة والهيئة العامة لشئ 6
 والثروة السمكية 

الصفاة  –الكويت 
18114 

11411 416116-964  

4164183-964  

4164441-964 

4161888-964 

www.paaf.gov.kw 
agexension@paaf.gov.kw 

 www.epa.org.kw 964-4311134 964-4311139 14894 الصفاة –الكويت  الهيئة العامة للبيئة 7
info@epa.org.kw 

 964-4811111  الصفاة –الكويت  وزارة الكهرباء والماء 8

4811114-964 

 www.mew.gov.kw 

http://www.arabfund.org/
mailto:hq@arabfund.org
http://www.kisr.edu.kw/
mailto:public_relations@safat.kisr.edu.kw
http://www.kisr.edu.kw/
mailto:public_relations@safat.kisr.edu.kw
http://www.kisr.edu.kw/
mailto:public_relations@safat.kisr.edu.kw
http://www.kfas.org.kw/
http://www.kfas.com/
mailto:publicr@kfas.org.kw
http://www.paaf.gov.kw/
mailto:agexension@paaf.gov.kw
http://www.epa.org.kw/
mailto:info@epa.org.kw
http://www.mew.gov.kw/


 
 
 
 
 

 باملياهاملنظمات الدولية املتعلقة 

 
 

 
 

 

 

 

 

/ الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى المنظمة الدولية م
 البريد االلكترونى

قتصادى الماء الإلنالصندوق العربى  1
 واالجتماعى

964-4889116 14113 18118الصفاة  –الكويت   4889113-964 www.kfma.org.kw 

kfma@kfma.org.kw 

 964-4348181 4384 18149الصفاة  –الكويت  المعهد العربى للتخطيط بالكويت 1

4344161-964 

4341363-964 www.arab-api.org 
api@api.org.kw 
 

http://www.kfma.org.kw/
mailto:kfma@kfma.org.kw
http://www.arab-api.org/
mailto:api@api.org.kw


 

 

 

 
 اهليئات واملؤسسات احلكومية املتعلقة باملياه

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                       (اجلمهورية اللبنانية  ) لبنان :الدولة اسم

 / الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص ىالعنوان البريد الهيئة/ المؤسسة  م
 اإلكترونىالبريد 

 www.laaslb.org  111-1510321 122331 ساحة الخبرير  –بيروت  الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم 1
 

 www.crdp.org 111-01-152055 111-01-152051 55246 شارع الفيل   -بيروت  المجلس االعلى للبحوث العلمية 3

info@crdp.org 
شارع  21  –بيروت  المجلس الوطنى للبحوث العلمية 2

زاهير سالمان طريق 
 الصلح

11023310 +961-1-840260 +961-1-822639 www.cnrs.edu.lb 
 

 111-1101512 115351 بيروت المركز الوطنى لالستشعار عن بعد 1

1101511-111 

1101512-111 www.cnrs.edu.lb 
rsensing@cnirs.edu.lb 

  المشروع االخضر 2

Green  Plant 

111-1522112  بيروت  1522131-111 www.greenplant.gov.lb 

 بشارة شارع  –بيروت  المصلحة الوطنية لنهر الليطانى 1
 وزارة جانب - الخوري
 المالية

2223   www.litani.gov.lb 
webmaster@litani.gov.lb 
 
 

 113232 الطلياس -بيروت  وزارة البيئة اللبنانية 2

201011 

121222-1-111 

961-1-522222 

121220-1-111 

961-1-525555 

961-1-525444 

www.moe.gov.lb 

webmaster@moe.gov.lb 

منطقة بئر  –بيروت  وزارة الزراعة  5
 شارع السفارات  -حسن 

 515112-01-111 531200-01-111 

531100-01-111 
www.agriculture.gov.lb 

ministry@agriculture.gov.lb 

كورنيش   –بيروت  وزارة الطاقة والمياه 1
 النهر

 1212001-111  

1212003-111  
1111212012 

1212222-111 

1212023-111 

1111221111 

www.energyandwater.gov.lb 
www.cnrs.edu.lb 
mew@terre.net.lb 

http://www.laaslb.org/
http://www.crdp.rg/
mailto:info@crdp.org
http://www.cnrs.edu.lb/
http://www.cnrs.edu.lb/
mailto:rsensing@cnirs.edu.lb
http://www.greenplant.lb/
http://www.litani.gov.lb/
mailto:webmaster@litani.gov.lb
http://www.moe.gov.lb/
mailto:webmaster@moe.gov.lb
http://www.agriculture.gov.lb/
mailto:ministry@agriculture.gov.lb
http://www.energyandwater.gov.lb/
http://www.cnrs.edu.lb/
mailto:mew@terre.net.lb


 
 
 
 

 املنظمات الدولية املتعلقة باملياه

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 / الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى المنظمة الدولية م
 اإلكترونىالبريد 

لغرف التجارة والصناعة االتحاد العام  1
 والزراعة للبالد العربية

111-01-513511 2837-11 بيروت  511311-01-111 

511320-01-111 

www.gucciaac.org.lb 
admin@gucciaac.org.lb 

 www.undp.org  301 981 1 961  بيروت بيروت  -ة للتنمية مم المتحدألبرنامج ا 3
 
 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا  2
 (اسكوا )

ساحة درب  –بيروت 
 حمد الصالح

5222-11 1151201-111 1151210-111 rg.lbwww.escwa.o 

escwa@un.org-webmaster 

http://www.gucciaac.org.lb/
mailto:admin@gucciaac.org.lb
http://www.undp.org/
http://www.escwa.org.lb/
mailto:webmaster-escwa@un.org


                                                                                                                                            (                                 الليبية العربية الجماهيرية )ليبيا  :اسم الدولة

 
 

 اهليئات واملؤسسات احلكومية املتعلقة باملياه

 
 
 

 
 
 
 
 

/ الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى الهيئة/ المؤسسة  م
 البريد االلكترونى

سيدى  –طرابلس  مانة اللجنة الشعبية العامة للزراعةأ 1
 المصرى

19211 +218-21-3614993 +218-21-3614993  

+ 666 طرابلس  الشركة العامة للكهرباء 2 88801662-91-

916 

8887194-91-916+ www.gecol.ly 
gecol@gecol.ly 
 

 www.gwalib.org +916918679494 918679041-916+ 0449 طرابلس للمياه العامة الشعبية، الهيئة اللجنة 3
gwa@gwalibya.org 
 

 www.gmmrwua.com     مشروع النهر الصناعى العظيم 4

 

+ 0449 الفيران –س طرابل الهيئة العامة للمياه 5 918649198-916  

+ 918649141-916  

918649192-916+ www.gwa.ly 
info@gwa.ly 

 www.aggriculture.gov.ly    طرابلس وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 6
info@agriculture.gov.ly 

http://www.gecol.ly/
mailto:gecol@gecol.ly
http://www.gwalib.org/
mailto:gwa@gwalibya.org
http://www.gmmrwua.com/
http://www.gwa.ly/
mailto:info@gwa.ly
http://www.aggriculture.gov.ly/
mailto:info@agriculture.gov.ly


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املنظمات الدولية املتعلقة باملياه

 
 

 

 

 

 

 

 

   /الموقع على اإلنترنت الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى المنظمة الدولية م
 البريد االلكترونى

دراسة وتنمية خزان الهيئة المشتركة ل 1
 الحجر الرملى النوبى

 –سيدى المصرى 
 طرابلس 

61008 +218-21-3600391 
+218-21-3600393 

218-21-3600392+ www.jasad-nasa.org 

info@jasad-nsas.org 

http://www.jasad.nasa.org/
mailto:info@jasad-nsas.org


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        (اجلمهورية األسالمية املوريتانية  )موريتانيا  :الدولة اسم

 
 
 
 

 اهليئات واملؤسسات احلكومية املتعلقة باملياه

 
 

 

 

 

 

 

 

/ الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى الهيئة/ المؤسسة  م
 البريد االلكترونى

 وزارة التنمية الريفية والبيئية 10
 
 

+ 633 نواكشوط 000555-222  205750-222+ 
205752-222+ 

www.mauritania.mr 
 

 وزارة المياه والطاقة 10
 

+ 7206 نواكشوط 202322-222  202000-222+ www.mauritania.mr 
 

http://www.mauritania.mr/
http://www.mauritania.mr/


 

 :الدولة اسم
                                                                                                                                                                                                                                         (اململكة املغربية  )املغرب 

                                                                                              

 
 اهليئات واملؤسسات احلكومية املتعلقة باملياه

 
 

 

 
 
 

 /الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى الهيئة/ المؤسسة  م
 اإلكترونىالبريد  

شارع  461 –الرباط  جامعة االخوين 60

 الحسن الثانى

00666  212-03586000+ www.aui.ma 
 

 كتابة الدولة المكلفة بالماء 60

 
 شقرون بن الحسن زنقة

 الرباط ، دالكأ –
 +14100003010 14100003010+ www.water.gov.ma 

see@water.gov.ma 
 

شارع  40 – الرباط بعد عن لالستشعار المالكى المركز 63

 فرنسا 

 +212-5-37715448 
+212-5-37715498 

+212-5-37711435 www.crts.gov.ma 
personne@crts.gov.ma 
 

زنقة   - شالة –الرباط  هندسة المياه 61
 حسن بن شقرون

 + 600003010-141  600000634-141+ www.mem.gov.ma 

عداد التراب الوطنى والماء إوزارة  60
 والبيئة

    www.minenv.gov.ma 

زنقة   - شالة –الرباط  وزارة التميز 64
 حسن بن شقرون

 000300-600-141  000046-600-141+  

وزارة الفالحة و التنمية القروية  60
 والصيد البحرى

+ 060 شالة –الرباط  600006461-141  

+ 600006110-141  

60000011-141+ www.madrpm.gov.ma 
webmaster@madrpm.gov.ma 
infos@madrpm.gov.ma 

http://www.aui.ma/
http://www.water.gov.ma/
mailto:see@water.gov.ma
http://www.crts.gov.ma/
mailto:personne@crts.gov.ma
http://www.mem.gov.ma/
http://www.minenv.gov.ma/
http://www.madrpm.gov.ma/
mailto:webmaster@madrpm.gov.ma
mailto:infos@madrpm.gov.ma


 
 

 
 
 

 املنظمات الدولية املتعلقة باملياه

 

 

 

 

 

 

  /الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى المنظمة الدولية م
 البريد االلكترونى

 المعهد الدولى للمياه والصرف الصحي 61

 
 samir.bensaid@gmail.com +141000001403 141000001110+ 4666 تشيال –الرباط 

زنقة  31اكدال  –الرباط  مكتبة تنسيق التعريب 64

 وادزيز

116 + 600001111-141  

+ 600001110-141  

600001110-141+  

المنظمة االسالمية للتربية و الثقافة  61
 (سيسكو اي)والعلوم 

حى  46461 –الرباط 

 الرياض

1100 + 600040111-141  

+ 60004013-141  

600000101-141+ 

600001601-141+ 

www.isesco.org.ma 
isesco@isesco.org.ma 

عية المنظمة العربية للتنمية الصنا 03
 والتعدين

ملتقى شارع  –الرباط 
زنقة الحظوات  –فرنسا 

 46461االمم المتحدة 

3641 + 6000010664-141  

+ 6000010661-141  

600001433-141+ www.arifonet.org.ma/aidmo/m
ain.htm 

aidmo@arifonet.ma 

mailto:samir.bensaid@gmail.com
http://www.isesco.org.ma/
mailto:isesco@isesco.org.ma
http://www.arifonet.org.ma/aidmo/main.htm
http://www.arifonet.org.ma/aidmo/main.htm
mailto:aidmo@arifonet.ma


                                                                                                                                     (سلطنة عمان ) عمان :الدولة اسم

 
 

 احلكومية املتعلقة باملياه اهليئات واملؤسسات

 
 
 

 

/ الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى الهيئة/ المؤسسة  م
 البريد االلكترونى

جامعة السلطان  –مركز ابحاث المياه  1
 قابوس

الخوض الرمز  –مسقط 
 121البريدى 

11 +968-24143151 +968-24413523 www.sq.edu.om 
 

 www.medrc.org.om  500 415 24 968+  مسقط بحاث التحليةألوسط ألمركز الشرق ا 2
info@medrc.org.om 

 

+ 21 مسقط بحاث تحلية المياهألوسط ألمركز الشرق ا 1 159191-22-519  151191-22-519+ www.medrc.org 
www.medrc.org.om 
info@medrc.org.om 

 

 www.mhew.gov.om    مسقط سكان والكهرباء والماءإلوزارة ا 2
 

قليمية والبيئة وموارد ألوزارة البلديات ا 9
 المياه

+ 1212 130مسقط  22152211-519  
+968-24603222 
51922192291 

22152529-519+ 

968-24602928+ 
51922152292+ 

www.omanet.om 
webmaster@omanet.om 
 

+ 211 111مسقط  وزارة الزراعة والثروة السمكية 1 22152192-519  
+968-34688355 

22159591-519+ 

22199192-519+ 

www.mofw.gov.om 
www.maf.gov.om 
info@maf.gov.om 

 

http://www.sq.edu.om/
http://www.medrc.org.om/
mailto:info@medrc.org.om
http://www.medrc.org/
http://www.medrc.org.om/
mailto:info@medrc.org.om
http://www.mhew.gov.om/
http://www.omanet.om/
mailto:webmaster@omanet.om
http://www.mofw.gov.om/
http://www.maf.gov.om/
mailto:info@maf.gov.om


 

                                                                                                                                                                                                                               (دولة فلسطني  ) فلسطني :الدولة اسم

 
 

 اهليئات واملؤسسات احلكومية املتعلقة باملياه

 
 

 

 

العنوان  الهيئة/ المؤسسة  م
 البريدى

 / الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص
 اإلكترونىالبريد 

 www.najah.edu 2345982-9-970+ 2340115-9-970+ 7 نابلس  جامعة النجاح الوطنية 1
info@najah.edu 
pr@najah.edu 

 970-27992929922 2172 رام هللا –البيرة  نيةيسلطة المياه الفلسط 2

+979-42427299 

2941421-972+ 

97942420079+ 
 gpmu.org-pwawww. 

www.pwa.ps 

 www.dhs.ca.gov/ps/ddwem     دارة البيئة إقسم مياه الشرب و 3
 

اللجنة الوطنية للتربية والثقافة  4
 والعلوم

 www.pncecs.org.ps  +972-279940777 172 رام هللا
pncecs@palnet.com 
 

5 
 

التابع لجامعة  مركز بحوث المياه
 فرع غزة  - االزهر

جامعة  –غزة 
 زهرألا

1277 2824010-7-972+ 

97942427912+ 

2427149-27-972+ 

97942427912+ 

www.alazhar-guza.edu 
alazhar@alazhar-guza.edu 

الضفة  –نابلس  معهد الدراسات المائية والبيئية 0
 الغربية

 +970-9-2345124 +970-9-2345982 www.wesi.najah.edu 
wesi@najah.edu 
 

 compuserve.com@100320.1006 +972724227999 97272822000+ 2917 غزة الهيئة الفلسطنية للبيئة 7
 

 فرع رام  - نيةيوزارة البيئة الفلسط 8
 هللا

+ 7421 رام هللا 2297297-2-972  2297297-2799-972+ www.mena.gov.ps 
menawb@gov.ps 

+  غزة  فرع غزة  - نيةيوزارة البيئة الفلسط 9 0212422999-2-972  2427194-021-972+ www.mena.gov.ps 
environment@gov.ps 

+ 197 رام هللا وزارة الزراعة 10 27992901949-972  

+ 27992901949-972  

2901212-972+ www.moa.gov.ps 
it@moa.gov.ps 

http://www.najah.edu/
mailto:info@najah.edu
mailto:pr@najah.edu
http://www.pwa-gpmu.org/
http://www.pwa.ps/
http://www.dhs.ca.gov/ps/ddwem
http://www.pncecs.org.ps/
mailto:pncecs@palnet.com
http://www.alazhar-guza.edu/
mailto:alazhar@alazhar-guza.edu
http://www.wesi.najah.edu/
mailto:wesi@najah.edu
mailto:100320.1006@compuserve.com
http://www.mena.gov.ps/
mailto:menawb@gov.ps
http://www.mena.gov.ps/
mailto:environment@gov.ps
http://www.moa.gov.ps/
mailto:it@moa.gov.ps


 

 

                                                                                                                                                                                                                            (دولة قطر ) قطر :الدولة اسم

 
 
 

 تعلقة باملياهاهليئات واملؤسسات احلكومية امل

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

/ الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى الهيئة/ المؤسسة  م
 البريد االلكترونى

 قسم البيئة 1
 

 www.mofa.gov.qa 415248-974+ 435008-974+ 4367 الدوحة

 وزارة الشئون البلدية والزراعة  2
 
 
 

 7474 الدوحة
22456 

+ 7767474-447  
+ 7664344-447  

 

7764344-447+ 

7733747-447+ 
7733737-447+ 

www.mmaa.gov.qa 
sultand@mmaa.gov.qa 

http://www.mofa.gov.qa/
http://www.mmaa.gov.qa/
mailto:sultand@mmaa.gov.qa


 

 

                                                                                                                                                                                       وهويةة السودانمج ) السودان  :الدولة اسم

 

 

 
 اهليئات واملؤسسات احلكومية املتعلقة باملياه

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

/ الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى الهيئة/ المؤسسة  م
 البريد االلكترونى

–حى الرياض  –الخرطوم  مشروع سد مروى 1
ع مرب 5شارع المشتل رقم 

11 

 42013439942 

42023431095 

42023441310 www.merowedam.com 
info@merowedam.com 

420-177533 272 الخرطوم وزارة الرى والموارد المائية 4  

1777924-420  

1773232-420 www.moiwr.gov.sd 
 

وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد  3
 المائية

    www.agricgezira.net 

info@agricgezira.net 
 

420-1729331 425 الخرطوم توزارة الزراعة والغابا 2  

1772022-420  

1727117-420 www.sudagric.net 
 

http://www.merowedam.com/
mailto:info@merowedam.com
http://www.moiwr.gov.sd/
http://www.agricgezira.net/
mailto:info@agricgezira.net
http://www.sudagric.net/


 
 
 

 املنظمات الدولية املتعلقة باملياه

 
 
 

 

 
 

  /الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى المنظمة الدولية م
 البريد االلكترونى

 للمياه العربي المجلس رئيس نائب تب مك 1
 وزير الري والموارد المائية

 42012377233 420123773232  الخرطوم

420123777533 

moiwr_minister@hotmail.
com 

 

التابعة  – المنظمة العربية للتنمية الزراعية 2
 لجامعة الدول العربية

 – 7شارع  –طوم الخر

الرمز البريدى   - العمارات
2222 

272 249183472176 
249183472183 

249183471402 
249183471050 

www.aoad.org 
info@aoad.org 

mail.netaoad@sudan 
 

-برج الهيئة   –الخرطوم  الهيئة العربية لالستثمار واالنماء الزراعى 3
 شارع دقنه 

4194 29777-1-420  707031-420 www.aaaid.org 
info@aaaid.org 

شارع الزبير  -ومالخرط اليونسكو للموارد المائية 4
 1111 –باشا 

1422 420123770500 
420123721779 

420123707752  

mailto:moiwr_minister@hotmail.com
mailto:moiwr_minister@hotmail.com
http://www.aoad.org/
mailto:info@aoad.org
mailto:aoad@sudanmail.net
http://www.aaaid.org/
mailto:info@aaaid.org


 

                                                                                                                                                                                                                                                               (اململكة العربية السعودية) السعودية  :الدولة اسم

 

 

 

 اهليئات واملؤسسات احلكومية املتعلقة باملياه

 

 

 

 الفاكس اهلاتف ب.ص العنوان الربيدى اهليئة/ املؤسسة  م
 /املوقع على اإلنرتنت 

 اإلكرتونىالربيد 

 www.isdb.org  96626466920+  جدة سالمى للتنميةإلالبنك ا 1
kallaoui@isdb.org 

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 2

 

 96638602895 391 13213الظهران 
911888513133 

91115183835 www.kfupm.edu.sa 
awalid@kfupm.edu.sa 
 

 www.pme.gov.sa 911-1-1898938 659869-1-966  الرياض  رصاد وحماية البيئةألالرئاسة العامة ل 3
www.mepa.gov.sa 
mce@pme.gov.sa 

 الشبكة العربية لتقنيات المياه 4

 

    www.arabwater.net 

طريق  –الرياض  شركة المياه الوطنية 8

 32333الملك فهد 

191 +966-1-4409444 +966-1-409444 www.nwc.com.sa 
webmaster@nwc.com.ca 

-2891 –الرياض  شركة مياهنا 1

  3مبنى رقم  32253
1989 +966-1-4701952 +966-1-4701958 www.miahona.com 

contact@miahona.com 

 فرع وزارة المياه بمنطقة الرياض 7

 

 www.mowrb.gov.sa 911-32882939      الرياض 

فرع وزارة المياه بمنطقة المدينة  8

 المنورة

 

 www.mwa.gov.sa    المدينة المنورة
info@mwa.gov.sa 

 فرع وزارة المياه بمنطقة عسير 9

 

 www.aseerwater.gov.sa    عسير

http://www.isdb.org/
mailto:kallaoui@isdb.org
http://www.kfupm.edu.sa/
mailto:awalid@kfupm.edu.sa
http://www.pme.gov.sa/
http://www.mepa.gov.sa/
mailto:mce@pme.gov.sa
http://www.arabwater.net/
http://www.nwc.com.sa/
mailto:webmaster@nwc.com.ca
http://www.miahona.com/
mailto:contact@miahona.com
http://www.mowrb.gov.sa/
http://www.mwa.gov.sa/
mailto:info@mwa.gov.sa
http://www.aseerwater.gov.sa/


 

 

 الفاكس اهلاتف ب.ص العنوان الربيدى اهليئة/ املؤسسة  م
 /املوقع على اإلنرتنت 

 اإلكرتونىالربيد 

 www.bushnak.com  26676200 966  جدة مجموعة بشناق 10
adil@bushnak.com  

 مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه 11

 

 www.kacst.edu.sa 911-33551989 911-33551888 1851 33332 –الرياض 

 http://wrc.kau.edu.sa 6951403-2-966+ 6952507-2-966+ 58288 23859جده  مركز ابحاث المياه 32
wrc@kau.edu.sa 

 البيئة ألبحاث سلطان األمير مركز 13

 سعود الملك جامعة - والصحراء والمياه

 

 www.psrcewd.edu.sa 91133198893 91133198893 2383 33383الرياض 
psrcewd@psrcewd.edu.sa 
psrcewd@ksu.edu.sa 

جامعة الملك  –مركز الدراسات المائية  33

 فيصل

 www.kfu.edu.sa  5800000-3-966+ 158 13952 –االحساء 
webmaster@kfu.edu.sa 

مدينة  –المركز الوطنى لبحوث المياه  38

 الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

 

 

مدينة الملك  -الرياض

عبد العزيز للعلوم 

 33332 –والتقنية 

1851 +966-1-4883555 +966-1-4813274 www.kacst.edu.sa 
 

 -مركز تحلية واعادة استخدام المياه 31

 جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية

مبنى جامعة  –جده 

الملك عدهللا 

مبنى  –للعلوموالتقنية 

جناح رقم  9رقم 

3125 

3988 +966-2-3955690  www.kaust.edu.sa 
 

 www.fakieh-rdc.org  5565100-2-966+   مركز فقيه لالبحاث والتطوير  39
info@fakieh-drc.org 

  911-33551888 911-33551333 1851 33332 –الرياض  معهد بحوث الموارد الطبيعية والبيئية  35
 

برنامج الخليج  –مم المتحدة إلمنظمة ا 19

 العربى

 www.agfund.org  4418888 1 966+  الرياض
  director@agfund.org  

 لتحلية المياه المالحةالموسسة العامة  28

 

 

 www.swcc.gov.sa 4621015-1-966+ 4631111-1-966+  الرياض

 المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 21

 

 

 www.swcc.gov.sa 911331312218 91133113333 58119 33193الرياض 
info@swcc.gov.sa 

http://www.bushnak.com/
mailto:adil@bushnak.com
http://www.kacst.edu.sa/
http://wrc.kau.edu.sa/
mailto:wrc@kau.edu.sa
http://www.psrcewd.edu.sa/
mailto:psrcewd@psrcewd.edu.sa
mailto:psrcewd@ksu.edu.sa
http://www.kfu.edu.sa/
mailto:webmaster@kfu.edu.sa
http://www.kacst.edu.sa/
http://www.kaust.edu.sa/
http://www.fakieh-rdc.org/
mailto:info@fakieh-drc.org
http://www.agfund.org/
mailto:Director@agfund.org
http://www.swcc.gov.sa/
http://www.swcc.gov.sa/
mailto:info@swcc.gov.sa


 
 
 
 
 
 

 

 
 

 الفاكس اهلاتف ب.ص العنوان الربيدى اهليئة/ املؤسسة  م
 /املوقع على اإلنرتنت 

 اإلكرتونىالربيد 

 حساءإلهيئة الرى و الصرف با 22

 

 

 www.hida.gov.sa 911-38188131 911-38188891 299 13952 –االحساء 
info@hida.gov.sa 

الهيئة الوطنية لحماية الحياة القطرية  23

 وانمائها

 

 www.ncwcd.gov.sa 91133338999 91133335988 33898 33898 –الرياض 

ncwcd@zajil.net 

911-33831111 21989 33398 –الرياض  وزارة الزراعة والمياه 24  

33811919-911  

33813338-911 
33822399-911 

www.agrwat.gov.sa 
webmaster@agrwat.gov.sa 

 –طريق الملك فهد  وزارة الكهرباء والماء بالرياض  25

 33211الرياض 

 

 91132882911 966-1-2052749 
8891132882918 

 

www.riyadhwater.org 
 
 
 

http://www.hida.gov.sa/
mailto:info@hida.gov.sa
http://www.ncwcd.gov.sa/
mailto:ncwcd@zajil.net
http://www.agrwat.gov.sa/
mailto:webmaster@agrwat.gov.sa
http://www.riyadhwater.org/


 

                                                                                                                                                                                           (اجلمهورية العربية السورية  ) سوريا  :الدولة اسم

 
 اهليئات واملؤسسات احلكومية املتعلقة باملياه

 
 

 

 /الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى الهيئة/ المؤسسة  م
 اإلكترونىالبريد  

 +349-224211611  ةالمز –دمشق  (وزارة الخارجية) دارة المياه الدولية إ 1
224211613-349+ 

  

 +349-92611612 257 الشالل –حمص  شركة العامة للدراسات المائيةال 2
92611611-349+ 

92662213-349+  

 www.scos-syria.org +349-221223131 +349-221223133 2277 ةالمز –دمشق  على للعلوماألالمجلس  3
scos@scs-net.org 

 +349-22-1223133 71772 دوما –دمشق  راضىألمديرية ا 4
1223131-22-349+ 

1223131-22-349+  

مديرية الرى العامة لحوض بردى  4
 عوجألوا
 

 +349-221922122 11722 حرست –دمشق 
221923963-349+ 

221922121-349+  

 ستعماالت المياهإمديرية الرى و 5
 

  +349-221919131 +349-221913331 71772 دوما –دمشق 

 2711 المزه –دمشق  رصاد الجويةلألالمديرية العامة  7

3777 

224411111-349+ 224411119-349+ http://meteo.sy 

 
eteo@mail.sy-syr 

 

 +349-29222111  مشروع دمز –دمشق  مركز البحوث المائية 7
229222631-349+ 

229229331-349+  

 مركز التعاون الزراعى 8
 
 

 

 www.sinno-ag.com +349-22-1321121 +349-22-1321121 17037 دمشق
info@sinno-ag.com 
salim@sinno-ag.com 

مبنى  –الجزيرة  –دمشق  مركز معلومات الموارد المائية 9
 الدور الثالث  7رقم 

2251   www.wric-sy.org 
info@wric-sy.org 

عامة للجيولوجيا والثروة المؤسسة ال 10
 المعدنية

 

 http://www.geology-sy.org +377-112277712 +377-112250502 2725 عدوى –دمشق 
geo@.geology-sy.org 

http://www.scos-syria.org/
mailto:scos@scs-net.org
http://meteo.sy/
mailto:syr-eteo@mail.sy
http://www.sinno-ag.com/
mailto:info@sinno-ag.com
mailto:salim@sinno-ag.com
http://www.wric-sy.org/
mailto:info@wric-sy.org
http://www.geology-sy.org/
mailto:geo@.geology-sy.org


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 /الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى الهيئة/ المؤسسة  م
 اإلكترونىالبريد  

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف  11
 الالزقيةالصحى ب

 www.latwater.com +37721273122 +37721273721 7322 شارع الثورة –الالزقية 

latwater@latwater.com 

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف  12
 الصحى لمدينة دمشق

 www.dawssa.com +377-117711001 +377-117777230  لنصرشارع ا –دمشق 

shakawi@dawssa.com 

 www.aec.org.sy +377-117117713 +377-11-7177510 7031 المزة –دمشق  هيئة الطاقة الذرية 13

atomi@aec.org.sy 

 +377-11-7370727 17517 الصبورة –دمشق  الهيئة العامة لالستشعار عن بعد 14

7370725-11-377+ 

7370727-11-377+ 

7370200-11-377+ www.gors-sys.net 
gors@mail.sy 

 www.gcsar.gov.sy 1157386400-963+ +377-115222337 71772 دوما –دمشق  الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية 15
ak.gcsar@scs-net.org 
gcsar-dir@live.com 
 

 وزارة البيئة  16
 

 sy.org-www.environment +377-117775725 +377-117715277 7227 الطليانى –دمشق 

+ 2251 شارع الفردوس –دمشق  وزارة الرى 17 117771200-377  

+ 117711751-377  

1127111-377+ www.irrigation.gov.sy 

ministry@irrigation.gov.sy 

 +377-117717717 10220 ساحة الحجاز –دمشق  صالح الزراعىإلوزارة الزراعة وا 18

117771517-377+ 

377117212077+ 

 

117151712-377+ 

117772202-377+ 

377117221722+ 

agriculture.org/-www.syrian 

http://www.patwater.com/
mailto:latwater@latwater.com
http://www.dawssa.com/
mailto:shakawi@dawssa.com
http://www.aec.org.sy/aya_link_a.htm
mailto:atomi@aec.org.sy
http://www.gors-sys.net/
mailto:gors@mail.sy
http://www.gcsar.gov.sy/
mailto:ak.gcsar@scs-net.org
mailto:gcsar-dir@live.com
http://www.environment-sy.org/
http://www.irrigation.gov.sy/
mailto:ministry@irrigation.gov.sy
http://www.syrian-agriculture.org/


 

 املنظمات الدولية املتعلقة باملياه

 
 

 

/ على اإلنترنت  الموقع الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى المنظمة الدولية م
 البريد االلكترونى

 +377-117177237 5250 مرة  –دمشق  االتحاد العربى للتنمية الزراعية 1

117177235-377+ 

117177231-377  

شارع  3 –دمشق  مركز الدراسات المائية و االمن المائى العربى 7

 المالكى

7072 7712122-377+ 7775757-377 cofws@yahoo.com 
 

المركز الدولى للبحوث الزراعية والمناطق الجافة  7
 (ايكاردا ) 

 +377-117717277 5277 حلب

117717222-377+ 

117775105-377 

117717230-377 

www.icarda.cgiar.org 
icarda@cgiar.org 

جامعة الدول  –مركز الصرف و المياه العربية  4
 العربية

 cofws@yahoo.com  7874 331 11 963+  دمشق

   +377-117772127 7257 عفيف  –دمشق  المركز العربى لبحوث الترجمة و التاليف والنشر 5

ات الماطق الجافة واالراضى المركز العربى لدراس 6
 (اكساد ) القاحلة 

+ 1220 دوما  –دمشق  117577012-377  

+ 117577073-377  

117577077-377 www.acsad.org 
email@acsad.org 

t.syacsad@ne 

مشروع دمز   –دمشق  المعهد العربى للصحة و السالمة المهنية 7
 7جزيرة 

5220 117177717-377+ 117177712-377  

 edu.org-www.afri 377-21-211253 +377-21-277000 127 بوقا   – زقية الال المعهد العربى للغابات و المراعى 8
edu.org-info@afri 

mailto:cofws@yahoo.com
http://www.icarda.cgiar.org/
mailto:icarda@cgiar.org
mailto:cofws@yahoo.com
http://www.acsad.org/
mailto:email@acsad.org
mailto:acsad@net.sy
http://www.afri-edu.org/
mailto:info@afri-edu.org


 

 

                                                                                                                                                                                            (اجلمهورية التونسية  ) تونس                      :الدولة اسم

 
 

 اهليئات واملؤسسات احلكومية املتعلقة باملياه

 
 

 

 
 

/ الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى الهيئة/ المؤسسة  م
 البريد االلكترونى

نهج  34 -8001تونس  دارة العامة للموارد المائيةاإل 1

 السيدة المنوبية

8001 + 458198-18-682  

 

8458935-68218+ www.semide.tn 
webmaster@semde.tn 

 2035 تونس الخضراء رصاد الجوية التونسية ألا 2
8004 

+68218114300 68218116205 www.meteo.tn 
admin@meteo.tn 

 www.sonede.com.tn +6821818118 6821811118+ 6056 تونس الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه 3

 ناجح شارع 40 –تونس  قسم المياه واالراضى التابع لوزارة الزراعة 4

 سافارى -آالن 

8006 +217-286285 +217-891516  

التابع لوزارة  –مركز االبحاث الهندسية  5
 الزراعة

  717951-217+ 718055-217+ 6010 تونس -ارينا 

المعهد الوطنى للبحوث فى الهندسة الريفية  2
 والمياه والغابات

المنتزه  -نهج الهادى كراى
 6010اربانة  – 3

80 +216-71-719630 
+216-71-709033 

+216-717951 www.inrgref.agrinet.tn 
inrgref@iresa.agrinet.tn 

 – 8543مارس  6نهج  61 المعهد الوطنى للعلوم وتكنولوجيا البحار 1

 صالمبو

6049 +216-71-730420 +216-71-32622 www.instm.rnrt.tn 
 

 www.sicad.gov.tn +1704340-216 6828103000+ 6010 تونس الترابية التهيئةوزارة البيئة و 1
meat@ministeres.tn 
berc@email.ati.tn 

 ناجح شارع 40 –تونس  وزارة الفالحة 5

 سافارى -آالن 

6010 + 18119244-682  

+ 18150181-682  

18155391-682+ 

18113529-682+ 

www.semide.tn 
webmaster@semde.tn 

http://www.semide.tn/
mailto:webmaster@semde.tn
http://www.meteo.tn/
mailto:admin@meteo.tn
http://www.sonede.com.tn/
http://www.inrgref.agrinet.tn/
mailto:inrgref@iresa.agrinet.tn
http://www.instm.rnrt.tn/
http://www.sicad.gov.tn/
mailto:meat@ministeres.tn
mailto:berc@email.ati.tn
http://www.semide.tn/
mailto:webmaster@semde.tn


 
 
 
 

 املنظمات الدولية املتعلقة باملياه

 
 

 

 
 

 

 

 

 

/ الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى المنظمة الدولية م
 البريد االلكترونى

شارع محمد   –تونس  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1
 صليةألالقباضة ا  - الخامس

8860 + 18113322-682  181135298-682+ www.alecso.org.tn 
alecso@email.ati.tn 

شارع  8003 - تونس  المنزه الهيئة العربية للطاقة الذرية 2

 بى سفيانأ معاوية بن

306 + 18105323-682  
+216-71800148 

1818840-682+ 
216-71781820+ 

www.aaea.org.tn 
aaea@aaea.org.tn 

http://www.alecso.org.tn/
mailto:alecso@email.ati.tn
http://www.aaea.org.tn/
mailto:aaea@aaea.org.tn


 

 

 

 

                                                                                                                                           ( اإلمارات العربية املتحدة)  اإلمارات :اسم الدولة 

 
 

 
 اهليئات واملؤسسات احلكومية املتعلقة باملياه

 

 

 

العنوان  الهيئة/ المؤسسة  م
 البريدى

 /الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص
 اإلكترونىالبريد 

 www.rap.ucar.edu/projects/uae     قسم دراسات الموارد المائية 1
zaidy@ucar.edu 

 www.masdar.ac.ae 8109901-2-971+ 8109333-2-971+  دبى د مصدر للعلوم والتكنولوجيامعه 2
info@masdar.ac.ae 

 

 الهيئة االتحادية للبيئة 3
 

 www.fea.gov.ae +3962113-04-971 3965888-04-971+ 2228 دبى 

 الهيئة االتحادية للبيئة 4
 

 www.fea.gov.ae +6770501-02-971 6777363-02-971+ 9595 أبو ظبى
uae.fea@etisalat.net.ae 

 حادية للكهرباء والماءتالالهيئة ا 9
 

 www.fewaonline.gov.ae 2690064-04-971+ 2626262-04-971+ 5762 دبى

 www.das.ae +565 2 4474628 +565 27544787 49994 أبو ظبى هيئة البيئة بأبو ظبى 7
www.ead.ae 

 www.awea.gov.ae 6943192-2-971+ 694333-2-971+ 7528 أبو ظبى هيئة مياه وكهرباء أبو ظبى 6
www.adwae.com 

master@adwae.gov.aeweb 

 maf\www.uae.gov.ae 4495150-2-971+ 4495100-02-971+ 254 أبو ظبى  وزارة الزراعة والثروة السمكية 2
uaeagricent\www.uae.gov 

www.uae.gov.ae 
webmaster@uae.gov.ae 

http://www.rap.ucar.edu/projects/uae
mailto:zaidy@ucar.edu
http://www.masdar.ac.ae/
mailto:info@masdar.ac.ae
http://www.fea.gov.ae/
http://www.fea.gov.ae/
mailto:uae.fea@etisalat.net.ae
http://www.fewaonline.gov.ae/
http://www.das.ae/
http://www.ead.ae/
http://www.awea.gov.ae/
http://www.adwae.com/
mailto:webmaster@adwae.gov.ae
http://www.uae.gov.ae/maf
http://www.uae.gov/uaeagricent
http://www.uae.gov.ae/
mailto:webmaster@uae.gov.ae


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العنوان  الهيئة/ المؤسسة  م
 البريدى

 /الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص
 اإلكترونىالبريد 

 www.uae.gov.ae +2957766-04-971 2958161-04-971+ 5985 دبى وزارة الزراعة والثروة السمكية 5
minister.maf@uae.gov.ae 
webmaster@uae.gov.ae 

 660575-02-971+ 5762 أبو ظبى وزارة الكهرباء والماء 58
+971-02-661385 

+971-02-668310 www.fewa.gov.ae 
fewamin@emmirates.net.ae 

 الوكالة الفيدرالية للبيئة 55
 
 
 

    www.fed.gov.ae 
aefea@emirates.net.ae 

http://www.uae.gov.ae/
mailto:minister.maf@uae.gov.ae
mailto:webmaster@uae.gov.ae
http://www.fewa.gov.ae/
mailto:fewamin@emmirates.net.ae
http://www.fed.gov.ae/
mailto:aefea@emirates.net.ae


 
 
 
 
 

 املنظمات الدولية املتعلقة باملياه

 
 

 
 

العنوان  المنظمة الدولية م
 البريدى

 &الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص
 اإلكترونىالبريد  

 www.awacademy.ae 4997245-2-971+ 6934742-2-971+ 49994 دبى االكاديمية العربية للمياه 5
awa@awacademy.ae 

 www.unu.edu  42977741 971+  ابوظبى فرع اإلمارات –مم المتحدة ألجامعة ا 2
wsaleh.uni-inweh@nchrd.gov.jo 

صندوق النقد العربى التابع لجامعة  4
 ربيةالدول الع

+ 2252 ابوظبى  259888-82-565  422465-82-565+ www.amf.org.ae 
amf@amf.org.ae 

الملحية الحيوية المركز الدولى للزراعة  4
(ICBA) 

 www.biosaline.org.ae +3361155 4 971 100 3361 4 971+ 54778 دبى
icba@biosaline.org.ae 

+ 26262 الشارقة  المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا 9 9898995-7-565  9898994-7-565+ www.ast.co.ae 
www.astf.net 
info@astf.net 

http://www.awacademy.ae/
mailto:awa@awacademy.ae
http://www.unu.edu/
mailto:wsaleh.uni-inweh@nchrd.gov.jo
http://www.amf.org.ae/
mailto:amf@amf.org.ae
http://www.biosaline.org.ae/
mailto:icba@biosaline.org.ae
http://www.ast.co.ae/
http://www.astf.net/
mailto:info@astf.net


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (اجلمهورية اليمنية )اليمن  :الدولة اسم

 
 

 

 
 

 اهليئات واملؤسسات احلكومية املتعلقة باملياه

 
 
 

 
 

البريد / الموقع على اإلنترنت  الفاكس الهاتف ب.ص العنوان البريدى الهيئة/ المؤسسة  م
 االلكترونى

بني هوشيه  -روجام  جمعيه الجهينه لمستخدمي المياه 1

 سناء -
 9671360590+ 

 

 aljraede@yahoo.com 
 

 الزراعي واإلرشادالهيئة العامة للبحوث  2
 

    www.area.gov.ye 

 الهيئة العامة للموارد المائية 3
 
 

الحصبة   -صفاء

 -طريق عمران 

 صنعاء

11911 

11911 

516412-941+ 

516415-941+ 

9411526129+ 

591922-941+ 

9411526516+ 

sys2000@y.net.ye 

+ 5022 صفاء والريوزارة الزراعة  4 505664-941  

+ 505942-941  

509229-941+ 

505662-941+ 

www.yemen.gov.ye/egov/agric
arabic/index.html-ulture 

 +96701335007  صنعاء (NWRA)وزارة المياه والبيئة  5
96701335006+ 
96701335003+ 

96701335023+ www.nwra-yemen.org 
abdoasmahan@yahoo.com 
swslc@y.net.ye 

mailto:aljraede@yahoo.com
http://www.area.gov.ye/
mailto:sys2000@y.net.ye
http://www.yemen.gov.ye/egov/agriculture-arabic/index.html
http://www.yemen.gov.ye/egov/agriculture-arabic/index.html
http://www.nwra-yemen.org/
mailto:abdoasmahan@yahoo.com
mailto:swslc@y.net.ye


 
 
 
 
 

 إعداد 
صابر أحمد صابر ./ أ  

 اخصائى معلومات 
المركز القومى لبحوث المياه –المكتبة المركزية   

 
 مراجعة

مارى كمال حليم ./ د  
  النشرالتوثيق و مستشار

 المجلس العربى للمياه

 
 تحت رعاية

محمود أبو زيد ./ د.أ  
 رئيس المجلس العربى للمياه

المائية والرى االسبقوزير الموارد   
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