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الفاكس واالیمیل الھاتفالصفةاسم المرشحاسم الجھةاسم الدولة الرقم

00962796840410سلطة وادي األردن /رئیس قسم التخطیط  محمودعبیر علي/م 1

56562265

0096265652287

Abeer_nassar@mwi.gov.jo

Ibtisam-saleh@mwi.gov.joسلطة المیاه /رئیس قسم أنظمة دعم القرارات ابتسام احمد الصالح /اآلنسة 2

3

المملكة األردنیة 
الھاشمیة 

وزارة المیاه والري

وزارة المیاه والري /رئیس قسم الخطة الوطنیة للمیاه نسرین سامي حدادین /م 

00973178758810097317874120مدیر ادارة نقل المیاه علي رضا حسین وزارة الكھرباء والماء مملكة البحرین4

<ali.redha@ewa.bh

مستشار الشؤون الخارجیة انتصار بن عطیة هللا /السیدة سفارة الجمھوریة التونسیة
0991633207

  ة الجمھوریة التونسی5

وزارة الفالحة والموارد المائیة والصید 

البحري 

مائیة مدیر باالدارة العامة للموارد الرشید خنیفر/السید 

الجمھوریة الجزائریة 6
الدیمقراطیة الشعبیة 

0021322314900213223149 بوزارة الموارد المائیة رئیسة مكتب بوعدل خضرة /االنسة وزارة الموارد المائیة 

Fathha-kh@yahoo.com

5322805faiadwric@hotmail.comالمائیةالموارد ت مدیر مركز المعلومابشار فیاض /م 7

8

الجمھوریة العربیة 
السوریة 

وزارة الري 

رئیسة قسم ادارة وتحلیل البیانات في مركز المعلومات سعاد عبید /م 

الموارد المائیة 

0944329974suadobeid@yahoo.com

في قائمة المشاركین

حولورشة عمل 

حمایة الحقوق المائیة العربیة 

من خالل تطویر قاعدة بیانات الموارد المائیة المشتركة

21/12/2010-20دمشق 
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5325081ministry@irrigation.gov.sy دعم القرارمدیرةمریم غزال /م 

قسم دراسات المیاه الدولیة /باحث محمد صبري /دوزارة الموارد المائیة 9

10

جمھوریة العراق 

 ضابط اتصال قانوني –سكرتیر ثاني االدارة القانونیة رحاب خالد یوسف /د

009647804718964

0096407707190329

mohammedalazwi@yahoo.co

m

com.yahoo@khalied-Rehab

0096824692471خبیر شؤون موارد میاه سلیمان بن ناصر الریامي/موزارة البلدیات االقلیمیة وموارد المیاهسلطنة ُعمان 11

0096899429085

0096824692928

Alriyami2004@hotmail.com

00218213620831مدیر التعاون الفني باللجنة الشعبیة سالم عبد السالم ابو شناف .أ 12

0021891456981300218214631891مكتب المعلومات بالشركة العامة للمیاه والصرف الصحي أسامة بشیر السنوسي .م 13

com.yahoo@osamajalalh

14

الجماھیریة العربیة 
اللیبیة الشعبیة 
ى االشتراكیة العظم

اللجنة الشعبیة العامة للمرافق 

00218913709517Walid-ke@yahoo.comرئیس قسم البیانات بادارة التخطیط باللجنة الشعبیة ولید محمد الشیباني .م

0944019390Bassel-adu@hotmail.comدبلوماسي في االدارة القانونیة باسل نیازي وزارة الخارجیة سوریة الجمھوریة ال15

الجمھوریة العربیة 16
السوریة 

00963112318682 سالمة المیاه مھندسة فيدارین سلیمان/م وزارة الدولة لشؤون البیئة 

0947268727

sy.net@min-Env

Didosisi00@yahoo.com

الجمھوریة العربیة 17
السوریة 

معاون مدیر میاه الشرب الجیولوجي علي الخلیل السكان والتعمیر وزارة ا

الجمھوریة العربیة 18
السوریة

عضو وحدة الشراكة بین القطاعین العام والخاص علي اسماعیل /السید وزارة النقل 

p.p.p unit وامین السر 

09327328243341081

Kusy1977@yahoo.com

الجمھوریة العربیة 19
السوریة

21900439مھندس في مدیریة النظم والتعاون الدولي محمد عرب عدي.المھندس وزارة اإلدارة المحلیة 

2145700

2145728

Arab-adi@scs-net.org

LDSC@mla-sy.org

الجمھوریة العربیة 20 الھیئة العامة للبحوث الزراعیة– المدیر العام معاونفاتن حامد.د
السوریة

وزارة الزراعة واالصالح الزراعي 

أحمد زلیطة .د

نجیب حسون 

معاون مدیر الموارد الطبیعیة 

بریف دمشق مدیر فرع الري الحدیث 

57394271

57386314

6227525

57386400

com.hotmail@ahmadzalita

nhassoun@hotmail.com

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة دمشق 21

 اكساد –واالراضي القاحلة 

009631157430395743063یوسف مرعي /د

y.marai59@gmail.com
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Water_dep@acsad.org

الجمھوریة العربیة 22
السوریة

3350230033502301faxوم  مدیر تقني في شركة بالتینیكمال حذیفة/المھندس شركة بالتینیوم

e.mino@semide.org"اریك مینو /د 23

24

النظام المعلوماتي األورومتوسطيباریس 

33+مسؤول معلوماتجواد الخراز /دEMWIS)(للمعرفة في مجال المیاه  492 94 22

93

Fax: +33 492 94 22 95
jauad.el-
kharraz@semide.org

ادوارد غارسیا /دنظام اداسا للمعلوماتمدرید 25

961+إبراھیم الحمدي محمد /داالسكوابیروت 26 1 981 301

+961 1 978 524

+961 1 981 510

al-hamdi@un.org

0021623200000خبیر معلوماتیةفؤاد كردلي/م تونس 27

971منسق اقلیمي ولید صالح  /دجامعة االمم المتحدة  دبي 28 4 360 1775971 4 368 1108

ed.unu.inweh@salehw

u

خبیر معلوماتیة صبحي عبد الكریم /م مجموعة سوتر دمشق29

00963114461282مستشار  ي مأمون ملكان/دجمعیة حمایة البیئة دمشق 30

-0944358960

4461281

Maamoun_malakani@hotmail.

com

57394271معاون مدیر الھیئة العامة للبحوث الزراعیة فاتن حامد الھیئة العامة للبحوث الزراعیة دمشق 31

sy.mail@mar.Faten

خبیر اللبدي علي / دعمان 32
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  وفد مركز الدراسات المائية واألمن المائي العربي

البرید االلكترونيالھاتفالصفةاسم الرقم

رئیسة المركز شھرة قصیعة /السیدة -1

وزیر مفوض غالب سعد /األستاذ -2

واإلداريالمسؤول المالي جانیت نعمة /السیدة -3

إداريندى سلیمان  /السیدة -4

إدارينھى الھرماسي/اآلنسة -5

إداريمریم عبدهللا /السیدة -6

إداريطارق جلبوط /السید -7

مستخدم حسن االحمد /السید8

00963 11 3317874

Fax 3335252

com.yahoo@cofws


