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 قائمة المشاركين بورشة العمل حول مدن العلوم والحدائق العلمية العربية
2015نوفمبر  10-12  

 القاهرة، جمهورية مصر العربية
 

 ر.م الدولة االسم واللقب الصفة البريد االلكتروني
Khaled.hani@cst.rnu.tn 

Tel : +21671753415 
  .1 تونس أ.د. خالد الهاني مدير عام مدينة العلوم بتونس

rayis@hotmail.com 

Tel: +249912306775 
 أ.د. أسامة الريس عام مدينة إفريقيا التكنولوجية بالخرطوم مدير

 السودان
2.  

mohamedali1999@yahoo.com 3 د.علي محمد علي إفريقيا التكنولوجية بالخرطوممدينة مدير مركز البحوث ب.  
 

mohamedzeidane@gmail.com 
Tel: +22236342198 

+22246020087 

  .4 موريتانيا محمد األمين أحمد زيدان مكلف بمهمة بوزارة التعليم العالي

aghandour@cnrs.edu.lb 
Tel: +9613768854 

+9614409845 

باحث في المركز الوطني لالستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتعار عن بعد بالمجلس الوطني 
  .5 لبنان د. علي جواد غندور للبحوث العلمية

abumakhou@yahoo.com  6 فلسطين أ.حامد حسن عبداهلل دار أبو مخور والتعليم.رئيس قسم النشاط العلمي في وزارة التربية.  
blakiris@hotmail.com 7 األردن د.محمد سليمان سلمان السعودي أمين عام مجمع اللغة العربية األردني.  

 أ.د.سعيد شلبي نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا -

 مصر

8.  
essam_khamis@mucsat.sci.eg 9 أ.د. عصام خميس رئيس مدينة االبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.  

nelbadri@zewailcity.edu.eg 
 للعلوم زويل مدينة-الحيوية الطبية العلوم قستتتتتتتتتم ورئيس أستتتتتتتتتتا ة

  .10 أ.د. نجوى البدري والتكنولوجيا

yasser1967@yahoo.com 
ستتتتتتتتتتتتا  بمتتدينتتة للمراكز والمعتتاهتتد البحويتتة واأللى عأمين المجلس األ

 االبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية
  .11 د. ياسر رفعتأ.

aabdelkhalik@gmail.com 
أكاديمية البحث  –المشتتترف على الحمالت القومية والمراكز االقليمية 

  .12 أ.د. عمرو فاروق عبد الخالق العلمي والتكنولوجيا

wmeldegwy@hotmail.com 13 وائل الدجوىأ.د.  رئيس مجلس إدارة شركة سيجمان.  

mramadan79@gmail.com 
-المشتتتتتتترف على المرصتتتتتتتد المصتتتتتتتري للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

  .14 د. محمد رمضان عبد السالم رزق والتكنولوجيا العلمي البحث أكاديمية

hala.ahmedy.asrt@gmail.com 
قة   ثالبح أكاديميةالبرنامج القومي للحاضتتتتتتتنات التكنولوجية، منستتتتتتت 

  .15 أ.د. هالة حامدي والتكنولوجيا العلمي

haiamhelmy@gmail.com 
-نائب المشرف على المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

 والتكنولوجيا العلمي البحث أكاديمية
  .16 د. هيام حلمى ابراهيم 
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 ر.م الدولة االسم واللقب الصفة البريد االلكتروني

Hady8@yahoo.com 
-مدينة االبحاث العلمية  –المدير التنفي ي للمنطقة االستتتتتتتتتتومارية 

  .17 أ.د. عبد الهادى بشير قشيوط اسكندرية

hisham_elshimy@pua.edu.eg 18 أ.د. هشام الشيمى جامعة فاروس –بكلية الهندسة    مساعداألستا.  

radwan.amro@gmail.com 
البحتتتث العلمي رئيس قستتتتتتتتتم إدارة البحوث واالبتكتتتار بتتت كتتتاديميتتتة 

  .19 د. عمرو رضوان والتكنولوجيا

anaim@smart-villages.com دارة تنمية رئيس قطاع التسويق والمبيعات شركة   .20 . أحمد نعيم أ يةال ك القرى وا 
ygdessouky@yahoo.com  21 .د. ياسر الدسوقىأ البحريكاديمية العربية للعلوم والنقل األ.  

egnatcom@egnatcom.org.eg 

  .22 أ.نعيمة سيد شريف اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والوقافةمديرة إدارة العلوم ب
  .23 أ.أحمد صابر بكر الوطنية المصرية للتربية والعلوم والوقافةاللجنة 

  .24 أ.انتصار محمد مرسي اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والوقافة
  .25 أ.سمير عبد الفتاح تاجي اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والوقافة
  .26 أ.عزة عبد العزيز الجندي اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والوقافة
  .27 أ.نسرين نبيل اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والوقافة

 الخبراء الدوليون
j.vandermeer@eib.org  مستشار البنك األوروبي( للتنميةEIB) 28 لوكسمبورغ د. الدكتور جاك فان ديرمير.  

 المنظمة العربية للتربية والوقافة والعلوم
Hakim.safwen@gmail.com 

Tel : +21658388303 

منستتتتتتتق مشتتتتتتتاريع علمية بالمنظمة العربية للتربية والوقافة والعلوم، 
 والبحث العلميإدارة العلوم 

  .29 تونس أ.صفوان الحكيم
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