
 

 
 األمم المتحدة

 
                             

                             
                             

                   

 

واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) االقتصادیة   اللجنة 

حول  العربیة" حلقة النقاش  في المنطقة  القطاع الزراعي   " مصر -  تعزیز مرونة واستدامة 
 2021  تشرین األول/ أكتوبر 14  - 13،  مصر العربیةجمھوریة   -  القاھرة

 قائمة المشاركین

  المشاركین الخبراء   –ألف 
 

 ھدى محمد صالح النمر   الدكتورة /
والبحوث  المشرفة على الدراسات 

 وزارة التخطیط والتنمیة االقتصادیة
 مصر  –القاھرة  
 +)20100(  5678307 خلیوي:

  hodaalnem@yahoo.comي:  نو البرید اإللكتر
 

 محمود حزین محمود  الدكتور/
 وكیل معھد البحوث الزراعیة البیولوجیة

 وزارة الزراعة وأستصالح األراضي
 مصر  -القاھرة  
 +)2012(  26662524 خلیوي:

  m_hozienu@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  
 

 أحمد طلعت محمد /السید
 مدیر اإلدارة العامة للموارد
 قطاع الشؤون االقتصادیة

 وأستصالح األراضي وزارة الزراعة
 مصر  –القاھرة  
 +)2010(  28229977 خلیوي:

  ahmed.tmo@gmail.comالبرید اإللكتروني:  
 

 أحمد محمد عباس  /السید
 مدیر عام التشجیر

 جھاز شئون البیئة/ وزارة البیئة المصریة
 مصر  –القاھرة  

65633399  )2010(+ 
 vib_ahmed8@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  

 

 عبد الوھاب عفیفي  الدكتور/
 باحث أول

 البیئة المصریة  جھاز شئون البیئة/ وزارة
 مصر  -القاھرة  
 +)20100(  2281873 خلیوي:

 abdoafefe@hotmail.comالبرید اإللكتروني:  
 

 محمد القصار   جمال  /الدكتور 
 بحوث إدارة المیاه وطرق الريمعھد  مدیر 

 والرى  وزارة الموارد المائیة
 مصر  –القاھرة  
 +)20100(  6767564 خلیوي:

  gelkassar@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  
 

 محمد سلیمان  /الدكتور 
 نقطة االتصال المصریة لدى جامعة الدول العربیة

والصناعة  وزارة التجارة 
 مصر  –القاھرة  
 +)20100(  4454420 خلیوي:

 moh.soliman@tas.gov.egالبرید اإللكتروني:  
 

 أیمن عمر علي /السید
 كبیر موظفي البرامج المیدانیة

 المكتب اإلقلیمي للفاو في القاھرة
 مصر  –القاھرة  
 +)2010(  69359139 خلیوي:

 ayman.omar@fao.orgالبرید اإللكتروني:  
 عبد المنعم األنصاري محمدمحمد   /الدكتور 

 القاھرة  –استشاري بمكتب الفاو 
 أستاذ بكلیة الزراعة بجامعة كفر الشیخ

 القاھرة
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 +)20100(  6591818 خلیوي:
  mohamed.elansary@fao.orgالبرید اإللكتروني:  

 
 مویةین حدلعالء ا / الدكتور 

 إیكاردا  -المنسق اإلقلیمي 
 المكتب اإلقلیمي بالقاھرة

 مصر  –القاھرة  
 +)2010(  26009094 خلیوي:

  a.hamwieh@cgiar.orgالبرید اإللكتروني:  
 

 سید خلیفة / الدكتور 
 بالقاھرة  كسادألمدیر المكتب اإلقلیمي  

 مصر  –القاھرة  
 +)20100(  5120696 یوي:لخ

  alikhalifa18@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  
 

 عبد الوكیل محمد أبو طالب  الدكتور/
 وكیل بحوث االقتصاد
 معھد بحوث االقتصاد

 وزارة الزراعة وأستصالح األراضى
 +)20100(  1477569 خلیوي:

  abo@hotmail.com_abd ي:  نو البرید اإللكتر
 

 أحمد محمد طھ / الدكتور 
 باحث أول  –أستاذ مساعد 

 معھد بحوث األراضي والمیاه
 وزارة الزراعة وأستصالح األراضى

 مصر  –القاھرة  
 +)2010(  90076566 خلیوي:

 ahmedtaha362@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  
 

 أحمد عوني أحمد  الدكتور/
 مدیر المعمل المركزي للمناخ الزراعي
 وزارة الزراعة وأستصالح األراضى

 مصر  -القاھرة  
 +)20122(  5843395 خلیوي:

  awni_a@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  
 
 یا محمد نجیب الدرینيران  /دكتورةلا

 باحثة
 معھد بحوث االقتصاد الزراعي

 وزارة الزراعة وأستصالح األراضى
 +)2011(  24229622 خلیوي:

    dr.rania.edriny@gmail.com   البرید اإللكتروني
 
 

 علي عبد المحسن علي  /الدكتور 
 الزراعي قتصادبحوث اال  مدیر معھد

 وزارة الزراعة وأستصالح األراضي
 مصر  –القاھرة  
 +)2010(  14519394 خلیوي:

 alyal9696@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  
 

 محمود معوض السید عبد الحلیم / الدكتور 
 باحث أول

 معھد بحوث االقتصاد الزراعي
 مصر  –  ةالقاھر

 +)2010(  60365857 خلیوي:
 mahmod.assy@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  

 
 ھند نبیل محمد یوسف  الدكتورة /
 باحث أول

 معھد بحوث االقتصاد الزراعي
 وزارة الزراعة واستصالح األراضي

 +)2010(  90439046 خلیوي:
  dr.hend_nabil@hotmail.com:  ينالبرید اإللكترو 

 
 جمال قطب  /الدكتور 

 أستاذ متفرغ
 معھد بحوث الموارد المائیة

 وزارة الموارد المائیة
 مصر  –القاھرة  
 +)20122(  2330686 خلیوي:

  gkotbmohamed@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  
 

 رمضان عوض الدسوقي  /الدكتور 
 رئیس بحوث

والبیئة  معھد بحوث األراضي والمیاه 
 وزارة الزراعة وأستصالح األراضى

 +)20166(  6745214 خلیوي:
  r.eldissoky@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  

 
 محمدبھاء فراج محمد  / الدكتور 

 أستاذ مساعد
 مركز بحوث الصحراء

 مصر  –القاھرة  
 +)20100(  3176980 خلیوي:

  drc-bahaa@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  
 

 علي عبد الحفیظ /المھندس 
 مستشار التدریب  

 االتحاد التعاوني الزراعي المركزي
 مصر  –القاھرة  
 +)20122(  1387882 خلیوي:

 :  ال یوجدالبرید اإللكتروني
 

 میرفت صدقي  الدكتورة/
 رئیسة بحوث 

 أستاذة تنمیة المرأة الریفیة
 معھد بحوث اإلرشاد/ مركز البحوث الزراعیة

 وزارة الزراعة وأستصالح األراضى
 +)2011(  41839394 خلیوي:

  dr_mervat33@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  
 

 عماد فوزي مصطفى  /الدكتور 
 رئیس قسم اإلدارة الحقلیة للمیاه
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 معھد بحوث إدارة المیاه وطرق الري
   وزارة الموارد المائیة

 مصر  –القاھرة  
 +)20100(  3645137 خلیوي:

 dr_emad.fawzy@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  
 

 محمد حلمي نوار   الدكتور/  
 أستاذ التنمیة الریفیة

 جامعة القاھرة
 مصر  –القاھرة  
 +)20100(  1401295 خلیوي:

  mohnawar@gmail.comالبرید اإللكتروني:  
 

 صالح أبو ریھ  الدكتور/
 أستاذ متفرغ

 عة/ جامعة القاھرةكلیة الزرا
 مصر  -القاھرة  
 +)2012(  23199931 خلیوي:

 aborayasalah1997@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  
 

 الدكتور جمال عبد ربھ السید
 جامعة األزھر  /عمید كلیة الزراعة

 مصر  –القاھرة  
 +)2010( 19232423   خلیوي:

  agri.dean@azhar.eduالبرید اإللكتروني:  
 

 حاتم مصطفى طھ /السید
 محاسب زراعي

 الجمعیة التعاونیة العامة لإلصالح الزراعي
 مصر  –القاھرة  
 +)2010(  94788244 خلیوي:

  h.mostafa4444@gmail.comالبرید اإللكتروني:  
 

 متولي سالم /السید
 مساعد رئیس تحریر المصري الیوم

 جریدة المصري الیوم
 مصر  –القاھرة  
 +)20122(  9489951 خلیوي:

  meto1967@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  
  

 ھديحسام الدین إبراھیم م /السید
 أخصائي بقطاع الشؤون االقتصادیة

 قطاع الشؤون االقتصادیة
 وزارة الزراعة وأستصالح األراضى

 مصر  -القاھرة  
 +)20100(  8860350 خلیوي:

  hosam.eldin.mahdy@gmail.comالبرید اإللكتروني:  
 

 (عن بُعد)الحاج عطیة الحبیب   الدكتور /
واالستشارات  مدیر إدارة التدریب والدراسات 

 )AOADالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة (
 السودان  -الخرطوم  
 )00249910576111ھاتف: (

  alhajattia1960@aoad.org: يالبرید اإللكترون
 

 بُعد) (عنمكي عبد اللطیف عمر   الدكتور/  
 لبرامج الزراعیة والبیئیةرئیس وحدة ا

 )AOADالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة (
 السودان  -الخرطوم  

 )00249912953593( ھاتف:
   Mekki.Omer@aoad.org :البرید اإللكتروني

 
 (عن بُعد)كرار احمد عبادي  /السید 

 صادي المستشار االقت
 )AOADیة الزراعیة (المنظمة العربیة للتنم

 السودان  -الخرطوم  
 )249912162517+ ھاتف:
 karrarabbadi@aoad.org  :كترونياإللالبرید 

 
 

 المنظمین  -باء  
 

) للتنمیة الزراعیة   )AOADالمنظمة العربیة 
 

 كامل مصطفى السید  /الدكتور 
 م األوسط العربيیرئیس مكتب المنظمة في اإلقل

   المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة
   +)20127(  0651142 خلیوي:

   kamel.mostafa.elsayed@gmail.comالبرید اإللكتروني: 
k.amer@aoad.org                          

 
 ھدوحید مجا  الدكتور/

 مستشار اقتصادي زراعي
المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة/ المكتب اإلقلیمي في 

 القاھرة
 مصر  –القاھرة  
 +)20100(  1414343 خلیوي:

  waheed.mogahed@gmail.comالبرید اإللكتروني: 
 

فائز حتر رائ / المھندس   (عن بُعد)  د 
 المدیر العام باإلنابة –داریة والمالیة ون اإلؤ مدیر الش

 )AOADالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة (
 السودان  -الخرطوم  

 )24991360606+: (ھاتف
  raedhattar@aoad.orgالبرید اإللكتروني: 

    raedhattar@hotmail.com 
 
 (عن بُعد)  ماوياحمد عبد الولي الس  لدكتور/ا

 المشرف على إدارة البرامج الفنیة  
 )AOADالمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة (

 السودان  -الخرطوم  
 )(249927040012+: ھاتف

 wiahd@aoad.orgsama البرید اإللكتروني: 
samawiahd@gmail.com  
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 رضا رزق /الدكتور 
 خبیر الموارد الوراثیة النباتیة والتنوع البیولوجي

 المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة
 المكتب اإلقلیمي بالقاھرة

 +)  20109(  2499692 خلیوي:
   dr.redarizk@gmail.com اإللكتروني: البرید 

 
 ایمان عبد هللا  /الدكتورة  

 حصاء زراعيإخبیر  
   یة الزراعیةالمنظمة العربیة للتنم

 المكتب اإلقلیمي بالقاھرة
 +)  20100(  6652196 لیوي:خ

   emy_af@yahoo.comالبرید اإللكتروني:  
 

 یاسر محمود عبد الحمید   /المھندس 
 سئول شئون مالیة وإداریةم
   منظمة العربیة للتنمیة الزراعیةال

 المكتب اإلقلیمي بالقاھرة
 +)  20122(  0600331 خلیوي:

   yasser_abdelhamid2000@yahoo.comالبرید اإللكتروني: 
 

   أ/ امل الشین
 منسقة فنیة وقانونیة

   ةالزراعی  مة العربیة للتنمیةالمنظ
 القاھرةالمكتب اإلقلیمي ب

 +)  20101(  118086 خلیوي:
   a.lashein66@gmail.comالبرید اإللكتروني:  

 
 
 یوسف محمد  أحمد  /أ

 خبیر برمجة حاسوب
   نظمة العربیة للتنمیة الزراعیةالم

 لقاھرةیمي باالمكتب اإلقل
 +)  20120(  8637958 خلیوي:

 ah.yousef81@gmail.com  البرید اإللكتروني:
 
  محمد رأفت محمد /أ

 إداري
   المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة

 +)  20128(  3821995 خلیوي:
 mohamedraoad@yahoo.comرید اإللكتروني:  الب
 
 

لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا  
 (اإلسكوا)

 
 الرا جدع /السیدة

 المنسق الوطني للمشروع
 لبیئةقسم سیاسات الغذاء وا

 ةمجموعة تغیر المناخ واستدامة الموارد الطبیعی
 ةلمتحدبیت األمم ا –اإلسكوا 
 لبنان  -بیروت 
 +)961  –  1(  981510 فاكس:

  geadahl@un.org:برید اإللكترونيال
 

 "محمد أمین" شحبري/السید 
 استشاري لدى اإلسكوا

 فلسطین  –نابلس 
 +)970  –  70(  9990938 خلیوي:

  mohsha1@gmail.comالبرید اإللكتروني:  
 
 

 (عن بُعد)السید ذیب عویس  
 استشاري لدى اإلسكوا

       950746ص. ب.: 
 األردن  –عمان   11183
 6076075 (79 -962+)خلیوي: 

  theib.y.oweis@gmail.comالبرید اإللكتروني:  
 

 لادانی هسار  /دةالسی
 استشاریة لدى اإلسكوا

 قسم سیاسات الغذاء والبیئة
 مجموعة تغیر المناخ واستدامة الموارد الطبیعیة

 بیت األمم المتحدة –اإلسكوا 
 لبنان  –بیروت 
 +)961  –  3(  839262 خلیوي:
 01  –  981510 فاكس:
 sara.daniel@un.orgلكتروني:  اإل البرید

 
 
 
 

 العنوان البریدي لإلسكوا

لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا 
 (اإلسكوا)

 بیت األمم المتحدة
 شارع ریاض الصلح

 بیروت، لبنان
 +)961  –  1(  981501ھاتف:   
 +)961  –  1(  981510فاكس:   
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