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 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباءين في االجتماع السابع والثالث ةالمشاركبأسماء الوفود قائمة 

 19/3/2022الدوحة 

 

 الدولة االسم المسّمى الوظيفي البريد االليكتروني

 المملكة األردنية الهاشمية معالي الوزير/ صالح علي الخرابشة والثروة المعدنيةوزير الطاقة  

zeyad.alsaaeda@memr.gov.jo زياد السعايدة /م مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف 
bdekrim.aouissi@energy.gov.dza الجمهورية الجزائرية  معالي السيد/ عبد الكريم عويسي األمين العام لوزارة الطاقة والمناجم

 م/ عجال مراد رئيس مدير عام سونلغاز  الديمقراطية الشعبية
hania.kaci@energy.gov.dzg غنية قاسي /م مديرة بمديرية الكهرباء والطاقة المتجددة 

leila.boumaza@energy.gov.dz ليلى بومعزة /م مدير التعاون الدولي 
nasser.alqahtani@monergy.gov.sa المملكة العربية السعودية ناصر بن هادي القحطانيم/  وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء وزارة الطاقة 

yasir.turki@monergy.gov.sa  ياسر بن عبد الكريم التركي /د وكيل الوزارة المساعد لشؤون وزارة الطاقة 
raumair@spb.com.sa   عضوووووووووووووو اللجنوووة التوجيهيوووة رئيس قطوووا

 الشركة السعودية لشراء الطاقةالمتاجرة 
 رياض بن عبد هللا العمير م/ 
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 الدولة االسم المسّمى الوظيفي البريد االليكتروني
mohammed.juhani@monergy.gov.sa  مدير عام اإلدارة العامة لشوووووووووؤون  وووووووووركة

 وزارة الطاقة -الكهرباء 
 محمد بن حسين الجهنيم/ 

fahad.musallam@monergy.gov.sa محمد سليمان المسلمم/  وزارة الطاقة 

smowaifi@spb.com.sa الشوووركة السوووعودية لشوووراء -ضوووابت ال وووال
 الطاقة

 سلمان محمد العويفيم/ 

a.bogame@seec.gov.sa  المركز السوووووووووووووعودي  -دارة المبووانيإموودير
 لكفاءة الطاقة

 عادل صالح البقميم/ 

h.shibli@monergy.gov.sa  موووودينووووة الملووووق عبوووود هللا للطوووواقووووة الوووو ريووووة
 والمتجددة

 جنيد  بليحسين م/ 

h.naser@monergy.gov.sa  موووودينووووة الملووووق عبوووود هللا للطوووواقووووة الوووو ريووووة
 والمتجددة

 حسام عبد الرحمن الناصرم/ 

abdullah.shehri2@monergy.gov.sa عبد هللا علي ظافر الشهري م/ مدير لطوير ألعمال وزارة الطاقة 
kmalfraij@mew.gov.kw دولة الكويت الفريجخليفة محمد م/  وكيل وزارة الكهرباء 
mnmalotaibi@mew.gov.kw مطلق نايف أبو رقبةم/  وكيل مساعد 
alheem@gmail.com سالم سعود الهيم العازميم/  إدارة لشغيل وصيانة الشبكات المائية 
yjanahi@km.qa دولة قطر يوسف الجناحي /م رئيس فريق دراسة الربت العربي الشامل 
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 الدولة االسم المسّمى الوظيفي البريد االليكتروني
 جمهورية مصر العربية معالي الوزير/ محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  
chairman.eehc@eehc.gov.eg جابر دسوقي م طفى م/ رئيس لجنة خبراء الكهرباء 
amgadsaid73@gmail.com  المستشار/ أمجد محمد سعيد محمود لوزير الكهرباءالمستشار القانوني 
firstundersecretaryoffice@gmail.com 

ahmed.moee@gmail.com  رئيس قطا  التخطيت واالسوووووووووووووتراليجية– 
 وزارة الكهرباء

 مهينةمحمد حمد أ د/

alal_helmi@yahoo.comd 
dalal.helmi@eehc.gov.eg  رئيس اللجنة التوجيهية الشووووووركة القابضووووووة

 للكهرباء
 حلمي حسين م طفى د/ دالل

m_ibrahim_hus@yahoo.com  عضوووووووووو فريق الدراسوووووووووات الفني الشوووووووووركة
 القابضة

 حمدأمحمد إبراهيم محمد م/ 

ntcoop_intcool@yahoo.comi 

hazem.haleem@yahoo.com 
 حمد عبد الحليمأحازم م/  المنح والقروض وااللفاقياتمدير عام 

o.comoyelgammal@yah 
asser.elgammal@eehc.gov.egy 

 الجمال إبراهيم محفوظ م/ ياسر نائب رئيس فريق عمل الدراسة 
Amrgamal700707@gmail.com  مووووووودير إدارة بقطوووووووا  التعووووووواون الووووووودولي

 وااللفاقيات
 عمر جمال عبد هللام/ 

mohamed.aleem@moere.gov.eg محمد عبد العليم م/  رئيس قسم بإدارة التعاون الدولي 
amrsayed.moeegg@gmail.com عبد الحميد محمد عمر سيدم/  رئيس قسم بالمكتب التقني لمعالي الوزير 

mailto:firstundersecretaryoffice@gmail.com
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 الدولة االسم المسّمى الوظيفي البريد االليكتروني
nwarkalshab2020@gmail.coma اليمن جمهورية كلشات أنور معالي الدكتور/ معالي وزير الكهرباء والطاقة 

  عبد الحكيم فاضل جودة /م الوكيل المساعد 
moh804@gmail.com 
moh80@yahoo.com 

 الحميضةمحمد  /م عام مكتب الوزير مدير
ng.ramimohammed@gmail.come  مووودير عوووام التنليم والرقوووابوووة بوووديوان عوووام

 وزارة الكهرباء والطاقة
 محمد عبد العليم يرامم/ 
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 )االسكوا( لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
والتنمية  المناخرئيسة قسم الطاقة في مجموعة لغير  م/ راضية سداوي 

 المستدامة

sedaoui@un.org 

 

 االتحاد العربي للكهرباء
 nalmohannadi@auptde.org للكهرباءاألمين العام لاللحاد العربي  ناصر علي المهندي /م

 

 المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء
 hotmail.com-obki54s@2 عضو الهيئة االستشارية للمنتدى محمد صالح السبكي /د

 hody.helmy@gmail.comg وعالقات خارجية منسق لعاون دولي غادة حلمي عبد الفتاح أ/

 mashhour2000@gmail.come مالي منسق حمد عبد الغفار مشهورأيمان أ/ إ

 

 هيئة الربط الكهربائي الخليجي
 ahmedae@gccia.com.sa الرئيس التنفي ي االبراهيمبن علي حمد هندس/ أمسعادة ال

ceo@gccia.com.sa 

 nshahri@gccia.com.sa نائب الرئيس التنفي ي للعمليات ناصر عبد هللا الشهراني /د

 shaikh@gccia.com.sa نائب الرئيس التنفي ي للشبكات محمد حسين الشياني /م

 

 المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
 auad.elkharraz@rcreee.orgj المدير التنفي ي د/ جواد الخراز
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 األمانة العامة لمشروع الربط الثماني
 generals@memr.gov.jo أمين عام مشرو  الربت الثماني م/ أماني العزام

 

 الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
 mfarahat@arabfund.org  مستشار مهندس م/ محمد فرحات

 

 البنك الدولي 
 مال ق األوست و قة الشر منط –لطاقة فريق ارئيس  م/ وليد صالح السريح

 ريقياأف
walsuraih@worldbank.org 

 kamh@worldbank.orgm  طاقة لل خبير أول م/ محمد زكريا قمح

 walhaddad@worldbank.org محلل طاقة م/ وليد ليسير الحداد

 

 األمانة العامة لجامعة الدول العربية
 )إدارة الطاقة( أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء

 jamila.matar@las.int مدير إدارة الطاقة -وزير مفوض م/ جميلة مطر

 abderrahmene.belhout@las.int سكرلير أول بلحوت أ/ عبد الرحمن

 amina.reguieg@las.int سكرلير ثاني مينة رقيق أ /أ

 rania.raafat@las.int خبير محلي  م/ رانيا رأفت 

 aya.sobhy@las.int مسئول لواصل ولرويج أ/ آية عالء الدين 
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