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 د الشرقيةموالي -اني عاطف نبهان سويلم ه

 في الحياه الوظيفية المحطات أهم

ي األن 2021من 
ي الدول اإلفريقية حت 

       نائبا عن رئيس  جامعة أخن األلمانية ف 
ي األن 2012من 

ات المناخية و  حت  أستاذ إدارة المياه و مدير قسم اليونيسكو إلدارة المياه و التغير
 ألمانياالمديراألكاديمي لقسم هندسة المياه بجامعة أخن ب

 عضو الفريق المصري الفني المفاوض في ملف سد النهضة 2021حتي 2018من 
 أستاذ إدارة المياه و المدير المؤسس لمركز التنمية المستدامة بالجامعة األمريكية حتي األن 2012من 
حيث تم  طاقةومنسق فريق المياه وال مجلس تدويل التعليم والبحث العلمي األلماني عضو حتي األن 2017 من

 .إختياره في المانيا من قبل وزارة التعليم و البحث العلمي ووزارة الخارجية االلمانية
 المدير العلمي إلنشاء مركز التميز في المياه في اإلسكندرية حتي األن 2017من 
 ات األمم المتحدةمن منظم 20منسق برنامج األمم المتحدة لتنمية القدرات في مجال المياه مع  2011حتي  2009من 
 نائب رئيس قسم هندسة المياه بجامعة أخن األلمانية 2008 2008حتي  2002من 
 معيد بقسم هندسة المياه بجامعة أخن األلمانية 2001حتي  1998من 
 باحث بجامعة ساوث هامبتون بإنجلترا   1994حتي  1993من 
 مصر-  وزارة الري  -باحث بالمركز القومي لبحوث المياه  1997حتي  1992من 

 سنوات السابقة 10-أهم االنجازات فقط في ال
ي الدول 2022

 دولة( 19) األورو متوسطية الحصول علي الجائزة األولي ألفضل نموذج للمياه، و الطاقة و الغذاء ف 
عام ما بين كتب و أوراق علمية تحتوي علي الكثير من األفكار  20بحث علمي علي مدار  100نشر أكثر من  2020

 التنموية القابلة للتطبيق و خاصة في مصر
كز التميز في المياه باإلسكندرية بعد منافسة مع أكبر إلنشاء مر الفوز بأكبر مشروع من الوكالة األمريكية 2019

 الجامعات األمريكية  
  في مؤتمرات مصر تستطيع أربع دورات و التكريم من الدولة المصرية اإلختيار 2016
ة بعيد اه، الزراعة، و البيئةالفوز بمنح لتمويل و تنفيذ عشرة مشروعات تنموية و بحثية في مصر في مجاالت المي 2017

 تدريب مئات المهندسين  ماليين تم من خاللها إنشاء العديد من التجارب و المعامل في مصر و
 و المنسق في مجالي المياة و الطاقة اإلختيار لعضوية مجلس تدويل البحث العلمي و التعليم االلماني 2017
 تأسيس برامج الدراسات العليا في اإلدارة المستدامة للمياه و الطاقة 2017
 جامعات مصرية في البحث العلمي في مجاالت المياه و الطاقة و الغذاء 4دعم  الفوز و تنفيذ مشروع 2016
نتاج األسماك و إنشاء أول محطة تجريبية في مصر إلستخدام الطاقة الشمسية لتحليه المياه و إالنجاح في  2015

 المحاصيل 
 تدريب و التعليم علي نهر الراين األلماني ألغراض ال تدشين أول نظام إفتراضي للتعامل مع الفيضان 2014
 أول مركز للتنميه المستدامة بالشرق األوسط بالتعاون مع الجامعة األمريكيه بالقاهرةمؤسس  2013
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 أول برنامج للدراسات العليا في مجال التنمية المستدامة بأفريقيا و الشرق األوسطمؤسس   2012
في إعداد التقرير العالمي للمياه الذي تصدره األمم المتحدة لوضع الرؤية المائية في  المشاركةب اإلختيارو التكريم 2011

 في هذا المجال العالم بين أشهر األسماء العالمية
 نظام المعلومات و انشطة تنمية القدرات في مجال المياه لألمم المتحدةمؤسس  2010
 ي برامج تنمية القدرات للدول النامية في مجا المياهمن منظمات األمم المتحده ف 20بين  منسق 2010
 قسم اليونسكو إلدارة المياه و التغيرات المناخية بجامعة أخن بألمانيا مؤسس 2009
 من جامعة األمم المتحدة  المركز إإلقليمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة و الذي تم اإلعتراف به مؤسس 2008

 الدرجات العلمية
 Habilitation للحصول علي أعلي الدرجات العلمية في المانيا ترشيحالتم الموافقة علي  حاليا

من جامعة أخن األلمانية و الحصول " إمتياز"درجه الدكتوراه في مجال إدارة المياه و دعم إتخاذ القرار بتقدير  2002

 علي جائزة أفضل دكتوراه
 ساوث هامتون بإنجلترا  ماجستير هندسة الري و البيئة من جامعة  1994
 جامعة الزقازيق -دبلومة الدراسات العليا في مجال هندسة المياه من هندسة الزقازيق  1992
 هندسة الزقازيق جامعة الزقازيق -هندسة مدنية  -بكالوريوس هندسة الري و البيئة  1991

 

 الوظائف 

ي الدول اإلفريقية
 

 2022-2021      نائبا عن رئيس  جامعة أخن األلمانية ف

Rector’s Delegate for African Countries – RWTH Aachen University  

  بجامعة أخن بألمانيا - هندسة مدنية -لمياه الموارد ا استاذ دكتور مهندس في إدارة2012-2022      

Professor of Water Resources Management and Sustainable Development  

 المدير األكاديمي لقسم هندسة المياه بجامعة أخن بألمانيا2012-2022       

Academic Director of the Department of Engineering Hydrology, Aachen University. 

اليونسكو إلدارة المياه و التغيرات المناخية بجامعة أخن بألمانياقسم  مدير       2012-2022 

Managing Director, UNESCO Chair in Water Resources Management & Hydrology 

 2022-2011      المدير المؤسس لمركز التنميه المستدامة بالجامعة األمريكية بالقاهرة

Founding Director, Center for Applied Research on the Environment and Sustainability 

الماجستير في التنمية المستدامة بالجامعة األمريكية بالقاهرة المدير المؤسس لبرنامج        2013-2022 

Founding Director Graduate Program in Sustainable Development 

 لمركز التميز في المياه بالجامعة األمريكية بالقاهرة نسق العلمي و الفنيالم2019-2022      

Lead Scientist of the Center of Excellence for Water, AUC 

 

 


