
 

 

 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 

 

 أ.د. 9
احسان محمد رضا عبد 

 السالم 
 أستاذ دكتور 

 -س / األسكندرية وجامعة فار –كلية الهندسة 
 مصر

81111582111-889 
ehssan.nassef@pua.edu.eg 
ehssan.nassef@yahoo.com  

 

 د.  1
أحمد باتع فهمي عبد 

 اللطيف
مدير إدارة البحوث 

 والتطوير 
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية 

 مصر  -دقهلية  –/ بلقاس 
81881829122-889 
81192591118-889 

Ahmed_Batea2000@yahoo.com 
AhmedBatea2000@gmail.com  

 

 أستاذ دكتور  أحمد توفيق إبراهيم أ.د 9
قسم بحوث تلوث  –المركز القومي للبحوث 

 مصر  –المياه / القاهرة 
81881115191-889 Tawfik8@hotmail.com 

 

.د 5  
 أحمد محمد أحمد

 الهواري
 باحث

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

000-01110001100 amhawary@hotmail.com  

 أسماء أحمد حسين  د. 1
مدير اإلدارة العامة لشئون 
البيئة والمشرف العام على 

 محطات المعالجة 

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا / 
 مصر  –قنا 

81888919191-889 asma21hussein@yahoo.com  

 

 إسالم محمد سامي نبيه  م. 9
كميائي بالمعمل المركزي 

 بالصرف 
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية  

 مصر  –/ المنصورة 
81880811118-889   

 أ.د. 0
إسماعيل حمدي محمود 

 الباجوري

 –أستاذ باحث متفرغ 
صيانة األراضي وموارد 

 المياه 
  Bagouri38@yahoo.com 889-8188155110 مصر   – القاهرةمركز بحوث الصحراء / 

 

د.أ 2 الجواد عبد شادن  متفرغ أستاذ   
 -لمياها لبحوث القومى للمركز السابق الرئيس

مصر -القاهره  
 shaden.gawad@gmail.com  

 د. 18
ألفت حمدي إبراهيم 

 علي 
 أستاذ مساعد 

 –المعهد العالي للهندسة بالشروق / القاهرة 
 مصر 

81999981190-889 Olfat_hamdy@hotmail.com  
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 اياد حميد عباس  د. 11
قسم الدراسات رئيس 

 البيئية 
المركز الوطني إلدارة الموارد المائية / وزارة 

 العراق   –الموارد المائية / بغداد 
89281599919 ayadhameed2222@yahoo.com  

 مياه معالجة ثاني كيميائي السيد محمد بالل السيد 19
 مياه محطة معمل الشرب لمياه القاهرة شركة

 مصر -االميرية / القاهرة 
81901519291-889 belal_mohamed80s@yahoo.com  

 مدرس بجامعة عين شمس  بيتر هاني صبحي  د. 11
هندسة عين شمس /  –قسم الري والهيدروليكا 

 مصر  –القاهرة 
11111111110-110 Ph4318@yahoo.com  

 

 مصر -بالقاهرة / القاهرة  الشرب مياه شركة ثان كيميائي باحث السيد طارق تامر السيد 19
81195500909-889 
81998099912-889 

Tamer _ labrod251@yahoo.com  

.د.أ 15  
 الحليم عبد حسين

 الجمال
الصرف بحوث معهد مدير  

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

000-01004000110 elgammalhussein@gmail.com 

 

 أستاذ مساعد  خالد حسان خليل  د. 11
 –المعهد العالي للندسة بالشروق / القاهرة 

 مصر 
01001440100-000  

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

 

  dnanadeem@yahoo.com 889-81195010198 مصر   –المركز القومي للبحوث / القاهرة  أستاذ مساعد  دينا نديم عبد الشافي د. 19

 

 ذيب يوسف عويس  أ.د. 10
مستشار في المياه 

 والزراعة 
 t.oweis@cgiar.org +219921891895 األردن  –إيكاردا / عمان 

 

 رضا بن سالم فتوج  م. 12
الريفيه مدير عام الهندسة 

 واستغالل المياه
 وزارة الفالحة والموارد المائية / تونس 

8891199000111 
8891121889219 

  

 رفعت عبد الوهاب  أ.د. 98
رئيس قطاع البحوث 

 والتطوير
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف 

 مصر   –الصحي/ القاهرة 
81998888505-889 rawahaab@yahoo.com 

 

المعاطى ابو سعد ك 91 اداره مجلس رئيس   
 -ماويةالكي الصناعات و لألسمدة قير أبو شركة

مصر -األسكندريه  
1000441110000- chairman@abuqir.com 
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 سلوى محمد أبو العال أ.د. 99
مدير معهد بحوث صيانة 

 القنوات المائية 
معهد بحوث صيانة القنوات المائية / المركز 

 مصر   -القومي لبحوث المياه / القليوبية 
81999998190-889 

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

 

 مهندسة كيميائية  سمر عيد إبراهيم  م.  91
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا / 

 مصر  –المنيا الجديدة 
81828982212-889 Samareid03@gmail.com   

 الهندسة بكلية مساعد أستاذ علي إسماعيل سيد د. 99
 أشغال) مدني هندسة - شمس عين جامعة

 مصر  –القاهرة (/ عامة
81829115511-889 

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

 
 

د.أ 95 الجواد عبد شادن  متفرغ أستاذ   
 -لمياها لبحوث القومى للمركز السابق الرئيس

مصر -القاهره  
 shaden.gawad@gmail.com  

 مصر  –المركزالقومي للبحوث / الجيزة  أستاذ دكتور  طارق سمير جميل  أ.د 91
81909099911-889 
81811910188-889 

omaytarek73@yahoo.com 

 

.م 99 زكى حسن عادل   
         اداره مجلس رئيس

المنتدب والعضو  
/  الكبري للقاهره الصحى الصرف شركه

مصر - القاهره  
0004001011 gcsdc@gcsdc.com.eg  

الله عبد محمد عالي السيد 90 بمهمة مكلف   
 – نواكشوط/  الصحي والصرف المياه وزارة

 موريتانيا
0000000110001   

 أ.د 92
عبد الحميد مصطفى 

 األعصر 
 أستاذ باحث 

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

81889581599-889 hameed_m50@yahoo.com 

 

 عبد العطى قايمي  م. 18
مدير وكالة الحوض المائي 

 لدرعة وادنون 
وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء / 

 المغرب  –كلميم 
919111919919+ abd.qaimi@gmail.com  

 أ.د 11
عــــــبد الــــغني 

 مــــحـــمد الـــجـــــندي
أســـتاذ الــهندسة 
 الزراعـــية المتفرغ

 –القاهرة  -جامعة عين شمس -كلية الزراعة 
 مصر

889-81991180928  elgindy47@gmail.com 

 

 أستاذ دكتور عبد القوي خليفة  أ.د. 19
 –كلية الهندسة  -قسم الري والهيدروليكا 

وزير مرافق مياه  –جامعة عسن شمس 
 الشرب والصرف الصحي األسبق 

 
kce1@khalifa-consulting.com 

abdelkawi.khalifa@eng.asu.edu.eg 
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  أستاذ دكتور عالء الظواهري  أ.د. 11
 –كلية الهندسة  -قسم الري والهيدروليكا 

 جامعة القاهرة 
 ceeg@link.net  

 

 علي حميد الشعباني  م. 19
رئيس تخطيط خدمات 

 المياه واألراضي 
إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه / 

 مملكة البحرين  –المنامة 
29112111988+ aalshabany@mun.gov.bh   

 علي محمد صبح م. 15
أمين عام وزارة المياه 

أمين عام سلطة   -والري 
 المياه 

 ali_subah@mwi.gov.jo 88219995128898 األردن   –وزارة المياه والري / عمان 

 

 وزارة الموارد المائية / الجزائر  مدير الري الفالحي  عمر بوفروة م. 11
88911998211181 
88911111919005 

bovgomar@yahoo.fr  

 غادة أحمد قدري  د. 19
مدرس بقسم الهندسة 

 الكيميائية 
  kadryghada@yahoo.com 889-81881195019 مصر  –المعهد العالي للهندسة / القاهرة 

 أ.د. 10
غادة جمال الدين 

 الرفاعي 
 أستاذ باحث

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

81919919910-889 ghada_dri@yahoo.com  

 

 د 12
كامل مصطفى السيد 

 عامر
 رئيس مكتب القاهرة 

 –المنظمة العربية للتنمية الزراعية / الجيزة 
 مصر 

81998151199-889 k.amer@aoad.org 

 

 د.  98
محمد إبراهيم أحمد 

 إبراهيم 

مساعد قطاع المعامل 

 والجودة 
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية 

 مصر  –/ المنصورة 
81822991191-889   

 محمد بدوي عسل  م. 91
رئيس مجلس اإلدارة 

 والعضو المنتدب 
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط  

 مصر –/ دمياط 
81891895895-889 domyatwater@gmail.com  

 

 د. 99
محمد حلمي أحمد 

 عباس 
 مدرس 

 -المعهد العالي للهندسة بالشروق / القاهرة 
 مصر 

81811951999-889 Eng.helmy@hotmail.co.uk  
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 محمد عبد الحميد الفره د. 91
باحث بوحدة الري 

 والصرف 
وزارة الزراعة  –مركز بحوث الصحراء 

 مصر  –واستصالح األراضي / القاهرة 
81199909895-889 melfarrahh@gmail.com 

 

 م. 99
محمد عفيفي عبد 

 العزيز 
 رئيس قطاع التخطيط 

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر 
 مصر  –األحمر /     البحر األحمر 

81885115011-889 mohamed.afyfy@yahoo.com 

 

 محمد محمود إسماعيل د. 95
مدير عام المعمل المرجعي 

 للصرف 
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف 

 مصر -الصحي /    الجيزة 
81851155551-889 moham.ismail@yahoo.com 

 

.د 91 احالفت عبد السيد محمد  مساعد أستاذ   
 – ياهالم تحلية ألبحاث  المصري التميز مركز

مصر – القاهرة/  الصحراء بحوث مركز  
000-01100010010 m7983ali@gmail.com 

 

99 
 معالى

.د.أ  
زيد أبو محمود  

 العربي الملس رئيس
مصر - القاهره -للمياه  

رمص -األسبق الري و المائيه الموارج وزير   president@ arabwatercouncil.org 

 

 مرام بشير أحمد  م. 90
مدير إدارة البحوث 

 والتطوير 
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا / 

 مصر  –المنيا سمالوط 
81199122991-889 meram_sidky@yahoo.com  

 أ.د 92
مصطفى محمد عبد 

 الفتاح 
 mmaboelfadl@hotmail.com 889-81881958811 مصر    –مركز بحوث الصحراء / القاهرة  أستاذ كيمياء المياه 

 
  mariamemadeldin@hotmail.com 889-81991195185 مصر   –المركز القومي للبحوث / القاهرة  أستاذ باحث مساعد مريم عماد الدين فوزي  د.  58

 د. 51
منى محمد أمين عبد 

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

 
  hany2336@gmail.com 889-81901829891 بالقاهرة / القاهرة مصر  الشرب مياه شركة مياه تنقية كيميائي حسين العزيز عبد هاني السيد  59
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 هدى كمال سوسة  أ.د. 53
أستاذ هندسة الموارد 

 المائية 
 889-81810018191 مصر   –كلية الهندسة عين شمس / القاهرة 

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

 

 مدرس هندسة كيميائية  هيثم أحمد عبد الصمد  د 54
أكاديمية الشروق  –المعهد العالي للهندسة 
 مصر  –/ القاهرة 

81881559118-889 Haitham_chem_Eng@yahoo.com  

 وليد أحمد عبد الرحمن  أ.د. 55
 –أستاذ إدارة موارد المياه 

 وكبير استشاريين 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران 

 المملكة العربية السعودية  –/ الظهران 
88211555011199 Walid.abderrahman@yahoo.com  

 

 وليد مصطفى السعيد السيد/ 56
كيميائي بجودة الصرف 

 الصحي 
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية 

 مصر  –/ المنصورة 
81811829959-889 waleed_omar81@yahoo.com    
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