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 الدورة االستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء 

 2020  يوليو 27
 البريد االلكتروني  الصفة/ الجهة  االسم 

 اململكة األردنية الهاشمية 

 hala.zawati@MEMR.gov.jo اململكة األردنية الهاشمية   - وزير الطاقة والثروة املعدنية معالي املهندسة/ هالة الزواتي   

 دولة اإلمارات العربية املتحدة

 Suhail.almazrouei@moei.gov.ae مارات العربية املتحدة دولة اإل   – وزير الطاقة والبنية التحتية  سهيل محمد املزروعي  /السيد معالي 

 sharif.alolama@moei.gov.ae مارات العربية املتحدة دولة اإل  – وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية  شريف سليم العلماء  /السيدسعادة  

  –وكيل الوزارة املساعـــد لشـــؤون الكهربـــاء وامليـــاه وطاقـــة املستقبـــل          فاطمة الفورة الشامس ي  /املهندسة سعادة 

 مارات العربية املتحدة دولة اإل 

fatima.alfoora@moei.gov.ae 

  talal.alfulaiti@moei.gov.ae  مارات العربية املتحدةدولة اإل  –الوزير مدير مكتب معالي  السيد / طالل سعيد الفليتي 

 Ahmed.AlMazrouei@moei.gov.ae مارات العربية املتحدةدولة اإل  –الطاقة مدير إدارة الكهرباء وتجارة  أحمد راشد املزروعي   /هندسامل

 مملكة البحرين

نائب الرئيس التنفيذي إلنتاج ونقل الكهرباء واملاء بهيئة الكهرباء  الدكتورة/ هبة نايف حرارة  

 مملكة البحرين  –واملاء 

iba.harara@ewa.bhH 

مملكة  –مستشار بإدارة التخطيط والدراسات بهيئة الكهرباء واملاء  املهندس/ نبيل حسن خلفان 

 البحرين 

Nabeel.khalfan@ewa.bh 

 اململكة العربية السعودية

اململكة العربية   –وزارة الطاقة  –وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء   سعادة املهندس/ ناصر بن هادي القحطاني 

 السعودية 

Nasser.ALqahtani@moenergy.gov.sa 

اململكة  –وزارة الطاقة  –وكيل الوزارة املساعد لشؤون الكهرباء  الدكتور/ ياسر بن عبدالكريم التركي 

 العربية السعودية 

Yasir.turki@moenergy.gov.sa 

mailto:talal.alfulaiti@moei.gov.ae
mailto:Hiba.harara@ewa.bh
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 –مدير عام اإلدارة العامة لسياسات واستراتيجيات قطاع الكهرباء  املهندس/ محمد بن حسين الجنهي  

 اململكة العربية السعودية  –وزارة الطاقة 

Mohammed.juhani@moenergy.gov.sa 

 جمهورية السودان 

 khairy.ahm@gmail.com وزارة الطاقة والتعدين بجمهورية السودان  – املكلف وزير الطاقة  املهندس/ خيري عبد الرحمن أحمد 

 mohamedoro@gmail.com وزارة الطاقة والتعدين بجمهورية السودان  - عضو الوفد  املهندس/ محمد ارو سليم محمد

 am.0122@hotmail.com وزارة الطاقة والتعدين بجمهورية السودان  - عضو الوفد  املهندس/ أمين عثمان يوسف 

 جمهورية العراق  

  alshumari.yahya@yahoo.com جمهورية العراق   - وزارة الكهرباء -مدير عام دائرة التشغيل والتحكم  يحيى عباس جابراملهندس/ 

 مهند مامون محمود  املهندس/ 

 

جمهورية   - وزارة الكهرباء -رئيس مهندسين أقدم وضابط اتصال 

 العراق 

mohannad_61@yahoo.com  

 دولة فلسطين 

 chairman@penra.pna.ps دولة فلسطين  –رئيس سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية  سعادة املهندس/ ظافر ملحم  

 aismail@penra.pna.ps دولة فلسطين  –سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية  املهندس/ أيمن إسماعيل  

 H_alnabih@hotmail.com دولة فلسطين  –سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية  املهندس/ حسين النبيه  

 دولة قطر 

 ceo@qp.com.qa دولة قطر  –وزير الدولة لشؤون الطاقة  املهندس/ سعد بن شريده الكعبي  معالي 

 ealkuwari@km.qa دولة قطر –رئيس املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء )كهرماء(  سعادة املهندس/ عيس ى بن هالل الكواري  

 yjanahi@km.qa دولة قطر –كهرماء( مستشار تطوير األعمال )  املهندس/ يوسف أحمد الجناحي 
yaj112233@yahoo.com 
yaj112233@gmail.com 

 دولة قطر –مدير وحدة التعاون الدولي )كهرماء(  السيد/ عبدهللا عنبر الجاسم  

 

aanbar@km.qa 

mailto:chairman@penra.pna.ps
mailto:aismail@penra.pna.ps
mailto:yjanahi@km.qa
mailto:yaj112233@gmail.com
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 دولة الكويت  

 Undersecretary@mew.gov.kw دولة الكويت  -الكهرباء واملاء )بالوكالة(  وزير النفط ووزير معالي الدكتور/ خالد علي الفاضل

 jmalnouri@mew.gov.kw دولة الكويت -وكيل وزارة الكهرباء واملاء بالتكليف  سعادة املهندس/ جاسم محمد النوري  

sk@mew.gov.kw 

  دولة الكويت  -رئيس قسم إنشاء املحطات بوزارة الكهرباء واملاء  املهندس/ فيصل عبدهللا السميط 

 eng.alsumairi@gmail.com دولة الكويت -مهندس اختصاص ي أول كهرباء بوزارة الكهرباء واملاء  املهندس/ أحمد سلطان السميري 

sk@mew.gov.kw 

 جمهورية مصر العربية  

اقبي    Minister.technical.office@moere.gov.eg جمهورية مصر العربية  -والطاقة املتجددة وزير الكهرباء  معالي الدكتور/ محمد شاكر املر

 a.maher@moere.gov.eg جمهورية مصر العربية   -نائب وزير الكهرباء والطاقة املتجددة  سعادة املهندس/ أسامة علي عسران 

 chairman.eehc@eehc.gov.eg جمهورية مصر العربية  - مصر  لكهرباءالشركة القابضة رئيس   املهندس/ جابر دسوق مصطفى إبراهيم  

 ahmed.moee@gmail.com وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة  الدكتور مهندس/ أحمد محمد مهينة 

 maha.mostafa.moee@gmail.com وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط  املهندسة/ مها مصطفى أحمد  

الشركة  -رئيس قطاع الشئون الفنية لسوق الكهرباء والربط الدولي  الدكتور/ دالل حسين مصطفى حلمي  

 القابضة لكهرباء مصر ورئيس اللجنة التوجيهية 

dalal.helmi@eehc.gov.eg 
dalal_helmi@yahoo.com 

market.eehc@eehc.gov.eg 

 اململكة املغربية

 a.rabbah@mem.gov.ma اململكة املغربية  - وزير الطاقة واملعادن والبيئة  معالي السيد/ عزيز رباح  

 Ma.zoubiridrissi@mem.gov.ma اململكة املغربية  -مدير الكهرباء  السيد/ موالي عبدهللا الزبير اإلدريس ي  

 j.ramdane@mem.gov.ma اململكة املغربية  -مدير الرصد والتعاون والتواصل  السيد/ جمال رمضان  

 hind.chaih@gmail.com اململكة املغربية   - مستشارة باملندوبية  السيدة/ هند الشيح 

 الجمهورية اليمنية 

 alanani99@gmail.com الجمهورية اليمنية    -وزير الكهرباء والطاقة  معالي املهندس/ محمد عبدهللا العناني 

 الجمهورية اليمنية - املندوبية الدائمة  أديب جابر الثور السيد/ 

 

rawn2002@hotmail.com 

mailto:Undersecretary@mew.gov.kw
mailto:jmalnouri@mew.gov.kw
mailto:eng.alsumairi@gmail.com
mailto:dalal.helmi@eehc.gov.eg
mailto:dalal_helmi@yahoo.com
mailto:Ma.zoubiridrissi@mem.gov.ma
mailto:j.ramdane@mem.gov.ma
mailto:hind.chaih@gmail.com
mailto:alanani99@gmail.com
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 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 

الصندوق العربي لإلنماء  – مستشار مهندس في الدائرة الفنية محمد صالح القطبالدكتور/ سمير 

 االقتصادي واالجتماعي 

skotob@arabfund.org 

 لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( 

لجنة األمم   – ة مجموعة تغير املناخ واستدامة املوارد الطبيعية مدير  الدكتورة/ ُرلى مجدالني  

 املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( 

majdalani@un.org 

لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية   –رئيسة قسم الطاقة  السيدة/ راضية سداوي  

 لغربي آسيا )االسكوا( 

sedaoui@un.org 

لجنة األمم املتحدة االقتصادية  – مساعد باحث في قسم الطاقة ر مايا أنطوان منصو  /السيدة

 واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( 

maya-antoine.mansour@un.org 

 الهيئة العربية للطاقة الذرية

 hamdisalemaziz@yahoo.com الهيئة العربية للطاقة الذرية  - املدير العام  الدكتور/ سالم حامدي 

 Daw12sm@yahoo.com مدير إدارة الشؤون التعليمية  الدكتور/ ضوء مصباح  

 هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون  – الرئيس التنفيذي  املهندس/ أحمد علي اإلبراهيم  

 لدول الخليج العربية 

ahmedae@gccia.com.sa 

هيئة الربط الكهربائي لدول   –نائب الرئيس التنفيذي للعمليات  الدكتور/ ناصر عبدهللا الشهراني 

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

nshahrani@gccia.com.sa 

 املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 

املنظمة العربية  -املكلف بتسيير أعمال املكتب اإلقليمي بالقاهرة  السيد/ شريف بن عرفة األنصاري 

 للتنمية الصناعية والتعدين  

 

sherifbinarafa@gmail.com 

mailto:skotob@arabfund.org
mailto:hamdisalemaziz@yahoo.com
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 نظمي الكهرباء املنتدى العربي مل

 عبد الرحمن  محمد عبد العزيز حسن /الدكتور 

 

 

 الكهرباءالعربي ملنظمي  نائب رئيس املنتدى -الرئيس التنفيذي  

 رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية املستهلك 

m.director@egyptera.org 

 االتحاد العربي للكهرباء 

    arawashdeh@nepco.com.jo أمين عام االتحاد العربي للكهرباء ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية ة أمجد الرواشد  /املهندس

   dhalawah@nepco.com.jo عام شركة الكهرباء الوطنية سكرتير مدير   حالوة ااألستاذة/ ديم

  البنك الدولي

 walsuraih@worldbank.org خبير طاقة ورئيس فريق البنك الدولي  املهندس/ وليد السريح  

 املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة 

 maged.mahmoud@rcreee.org   القائم بأعمال املدير التنفيذي د كرم الدين محمودج ماكتور/ دال

 rim.boukhchina@rcreee.org  املستدامة  خبير أول الطاقة  ريم بوخشينة املهندسة/ 

 sara.ibrahim@rcreee.org بير أول الطاقة املستدامة خ سارة إبراهيم الحاجاملهندسة/ 

 hossam.alherafi@rcreee.org    الطاقة املستدامةأخصائي أول  حسام الحرفي األستاذ/ 

 األمانة العامة لجامعة الدول العربية  

  األمين العام لجامعة الدول العربية  معالي السيد / أحمد أبو الغيظ 

  املساعد رئيس القطاع االقتصادياألمين العام  السفير الدكتور/ كمال حسن على 

 jamila.matar@las.int مدير إدارة الطاقة املهندسة/ جميلة مطر

 alomda54@yahoo.com الكهرباء والسوق العربية املشتركة   -خبير بإدارة الطاقة املهندس/ عماد أبو النعاج  
imad.naaj@las.int 

 n.alkishriwi@gmail.com املتجددة وكفاءة الطاقة  الطاقة -خبير بإدارة الطاقة الدكتور/ نوري محمد الكشريو

 abdullahi.shueb@las.int سكرتير أول بإدارة الطاقة   األستاذ/ عبدهللا شعيب 

 abderrahmene.belhout@las.int سكرتير أول بإدارة الطاقة  األستاذ/ عبدالرحمن بلحوت  

mailto:m.director@egyptera.org
mailto:dhalawah@nepco.com.jo
mailto:maged.mahmoud@rcreee.org
mailto:rim.boukhchina@rcreee.org
mailto:sara.ibrahim@rcreee.org
mailto:hossam.alherafi@rcreee.org
mailto:imad.naaj@las.int
mailto:n.alkishriwi@gmail.com
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 amina.reguieg@las.int الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة  -ملحق أول  األستاذة/ أمينة رقيق  

 sally.alazzani@las.int الكهرباء والسوق العربية املشتركة  - الطاقة إدارة  األستاذة/ سالي العزاني  

 Energy.dept @las.int التعاون الخارجي ومنسق عام   األستاذة / آية عالء الدين  
aya.sobhy@las.int 

 

mailto:sally.alazzani@las.int
mailto:aya.sobhy@las.int

