
 

 

 الصورة البريد اإللكتروني الهاتف  جهة العمل  الوظيفة  إسم الخبير  اللقب م

 مياه تنقية كيميائي هلال فتح شوقي احمد السيد 1
بالقاهرة / القاهرة  الشرب مياه شركة

 مصر 
01111481110-008 drahmedshawky674@gmail.com  

 كيميائي صالح محمد احمد السيد 8
بالقاهرة / القاهرة  الشرب مياه شركة

 مصر  –
01110911110-008 sala7mail@yahoo.com  

 د. 1
أسماء عبد المحيي 

 عجرمة
 أستاذ باحث مساعد 

معهد بحوث التغيرات المناخية 
المركز القومي  –وأثارها البيئية 

  –لبحوث المياه / القناطر الخيريه 
 مصر

01011991811-008 
asmaaagrama_new2012@yahoo.

com 

 

 أ.د. 4
إسماعيل حمدي محمود 

 الباجوري

 –أستاذ باحث متفرغ 
صيانة األراضي وموارد 

 المياه 

  – القاهرة مركز بحوث الصحراء / 
 مصر 

0100100111-008 Bagouri38@yahoo.com  

 

 د 0
 الرحيم عبد السيد إيهاب

 العاطي عبد
 السدود بوحدة باحث

 المياه وحصاد

 – الصحراء بحوث مركز
/  األراضى وأستصالح وزارةالزراعة

 مصر  –القاهرة 
01004801908-008 Ehab_desert@yahoo.com 

 

 مياه معالجة ثاني كيميائي السيد محمد بالل السيد 1
 معمل الشرب لمياه القاهرة شركة
 مصر -االميرية / القاهرة  مياه محطة

01811018941-008 belal_mohamed80s@yahoo.com  

 مدرس بجامعة عين شمس  بيتر هاني صبحي  د. 1
هندسة عين  –قسم الري والهيدروليكا 
 مصر  –شمس / القاهرة 

01011414111-008 Ph4318@yahoo.com  

 

 ثان كيميائي باحث السيد طارق تامر السيد 1
 -بالقاهرة / القاهرة  الشرب مياه شركة

 مصر
01140011114-008 
01810188419-008 

Tamer _ labrod251@yahoo.com  

  Jmahameed_1968@yahoo.cpm 00918191111911 األردن  –وزارة المياه والري / عمان  مساعد األمين العام  جهاد صالح المحاميد  أ.د. 9
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 حسام أحمد شوقي أ.د. 10
 ىالمصر مركزالتميز مدير

المياه تحلية البحاث  

 ليةتح ألبحاث  المصري التميز مركز
/  الصحراء بحوث مركز – المياه

مصر  – القاهرة  
01008910110-008 shawkyDRC@hotmail.com 

 

 د. 11
 عبد محمد الدين حسام

 هيكل الحليم
 وحدة ورئيس مساعد أستاذ

 والصرف الرى

 – الصحراء بحوث مركز
األراضى /  وأستصالح وزارةالزراعة

 مصر  -القاهرة 
01091108110-008 hmhekal@gmail.com 

 

 أستاذ مساعد  خالد حسان خليل  د. 18
المعهد العالي للندسة بالشروق / 

مصر  –القاهرة   
01001001141-008  

khalidhassan793@gmail.com 
k.hassan@sha.edu.eg 

 

 رضا بن سالم فتوج  م. 11
الريفيه مدير عام الهندسة 

 واستغالل المياه

وزارة الفالحة والموارد المائية / 

 تونس 
0081188111111 
0081191001918 

  

 الهندسة بكلية مساعد أستاذ علي إسماعيل سيد د. 14
 مدني هندسة - شمس عين جامعة

 مصر  –القاهرة (/ عامة أشغال)
01094110011-008 

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

 
 

 أستاذ دكتور  طارق سمير جميل أ.د 10
 –المركزالقومي للبحوث / الجيزة 

 مصر
01814111111-008 
01011111100-008 

omaytarek73@yahoo.com 

 

 مكلف بمهمة  عالي محمد عبد الله  السيد  11
وزارة المياه والصرف الصحي / 

 موريتانيا –نواكشوط 
0088888194101   

 أ.د 11
عبد الحميد مصطفى 

 األعصر 
 أستاذ باحث 

مركز التميز المصري  ألبحاث تحلية 
مركز بحوث الصحراء /  –المياه 

 مصر  –القاهرة 
01008001084-008 hameed_m50@yahoo.com 

 

 عبد العطى قايمي  م. 11
مدير وكالة الحوض المائي 

 لدرعة وادنون 
وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 

 المغرب  –والماء / كلميم 
818111418814+ abd.qaimi@gmail.com  

 علي حميد الشعباني  م. 19
رئيس تخطيط خدمات 

 المياه واألراضي 
إدارة الهندسة الزراعية ومصادر 

 مملكة البحرين  –المياه / المنامة 
91119111400+ aa/shabany@mun.gov.bh   

 علي محمد صبح م. 80
أمين عام وزارة المياه 

أمين عام سلطة   -والري 
 المياه 

  –وزارة المياه والري /   عمان 
 األردن 

00918110190080 ali_subah@mwi.gov.jo 
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 وزارة الموارد المائية / الجزائر  مدير الري الفالحي  عمر بوفروة م. 81
00811110911101 
00811111118110 

bovgomar@yahoo.fr  

 د 88
كامل مصطفى السيد 

 عامر
 رئيس مكتب القاهرة 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية / 
 مصر  –الجيزة 

01810101148-008 k.amer@aoad.org 

 

 أستاذ متفرغ  كريمة محمود عطية  أ.د. 81
المركز القومي لبحوث المياه / القاهرة 

 مصر  –
01001810910-008 karima_attia@yahoo.com 

 

 أستاذ باحث متفرغ  محمد أحمد جمعة  أ.د. 84
 –مركز بحوث الصحراء / مطرية 

 القاهرة 
01008011111-008 gomaa_57@hotmail.com 

 

.د 80 احالفت عبد السيد محمد  مساعد أستاذ   
 ليةتح ألبحاث  المصري التميز مركز

/  الصحراء بحوث مركز – المياه
مصر – القاهرة  

000-02299014010 m7983ali@gmail.com 

 

 مدرس  محمد حلمي أحمد عباس  د. 81
المعهد العالي للهندسة بالشروق / 

 مصر  -القاهرة 
01011401444-008 Eng.helmy@hotmail.co.uk  

 الفرهمحمد عبد الحميد  د. 81
باحث بوحدة الري 

 والصرف 

وزارة  –مركز بحوث الصحراء 
الزراعة واستصالح األراضي / 

 مصر  –القاهرة 
01184811080-008 melfarrahh@gmail.com 

 

 مياه تنقية كيميائي إبراهيم المنعم عبد محمد السيد 81
بالقاهرة / القاهرة  الشرب مياه شركة

 مصر  –
01000811811-008 chemistaqua@gmail.com  

89 
 معالى

.د.أ  
زيد أبو محمود  

 -مياهلل العربي الملس رئيس
مصر - القاهره  

 -قاألسب الري و المائيه الموارج وزير
 مصر

 president@ arabwatercouncil.org 

 
  mokhtarabbas@gmail.com 008-01008111411شركة مياه الشرب والصرف الصحي  مدير عام بالدعم الفني للمياه مختار عباس محمد خليل  م. 10
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 مصر  –بالدقهلية / السنبالوين 

 أستاذ باحث مساعد  مصطفى عبد الله عيسى  د. 11
  –مركز بحوث الصحراء / القاهرة 

 مصر 
01084180411-008 mostafaa75@hotmail.com 

 

 أ.د 18
مصطفى محمد عبد 

 الفتاح 
 أستاذ كيمياء المياه 

  –مركز بحوث الصحراء / القاهرة 
 مصر  

01001400011-008 mmaboelfadl@hotmail.com 

 

 د. 11
ميسة صالح الدين 

 إسماعيل 
 مدير عام الجودة والبيئة 

محطة مياه شرب المنشية / 
 مصر -اإلسكندرية 

01889118001-008 joe3_3@yahoo.com 

 

 أستاذ هندسة الموارد المائية  هدى كمال سوسة  أ.د. 14
  –كلية الهندسة عين شمس / القاهرة 

 مصر 
01011110141-008 

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

 

 وليد أحمد عبد الرحمن  أ.د. 10
 –أستاذ إدارة موارد المياه 

 وكبير استشاريين 

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 
المملكة  –بالظهران / الظهران 

 العربية السعودية 
00911000111144 Walid.abderrahman@yahoo.com 

 

 

mailto:mostafaa75@hotmail.com
mailto:mostafaa75@hotmail.com
mailto:Hoda_soussa@eng.asu.edu.eg
mailto:profhsoussa@gmail.com
mailto:profhsoussa@gmail.com

