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H.E. Dr. Rashid Ahmad Muhammad Bin-Fahad 
 

Minister of Environment and Water, United Arab 
Emirates 

 

 

لدكتور راشد أحمد محمد بن فهد من مواليد دبي بدولة 
  .1964 المتحدة عام اإلمارات العربية

لبيئة والمياه بدولة  عين وزيرا ل2008في فبراير 
  .اإلمارات العربية المتحدة

Dr. Rashid Ahmad Muhammad Bin-Fahad was 

born in Dubai, United Arab Emirates in 1964. 

 

In February 2008 He was appointed Minister of 

Environment & Water; United Arab Emirates. 

 

   :وهو يتمتع بالمؤهالت العلمية التالية
  من , )بيئة(هندسة مدنية ) Ph.D (.هدكتورا •

 المملكة المتحدة، اسكتلندا، جامعة ستراثكاليد
2001.  

جامعة , علوم البيئة) M. Sc(.ماجستير   •
  .1994، العين، اإلمارات

جامعة , هندسة كيميائية) B.Sc(.بكالوريوس  •
 – الواليات المتحدة ،سطنبو، نورث ايسترن

1989.  

He holds the following qualifications: 
• Ph.D. in Civil Engineering (Environmental 

Health), University of Strathclyde, 

Glasgow, UK, 2001 

•  M.Sc. Environmental Science, University 

of the United Arab Emirates, 1994 

•  B. Sc., Chemical Engineering, 

Northeastern University, Boston, Mass, 

USA, 1989. 

 

  :الخبرة العملية

 –أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون  •
-2004الرياض المملكة العربية السعودية 

2008 
نائب رئيس مجلس إدارة هيئة اإلمارات  •

 .2006منذ للمواصفات والمقاييس 
رات للمواصفات نائب مدير عام هيئة اإلما •

  2004-2003 أبوظبي -والمقاييس 
 إدارة مختبـر    -رئيس مختبر األغذية والبيئة      •

 2003-1997 بلدية دبي –دبي المركزي 

  .1997-1989 بلدية دبي -مهندس عمليات  •

Work experience: 
• May 2004 – Feb. 2008: Secretary-General, 

of Gulf Cooperation Council (GCC) 

Standardization Organization (GSO), 

Riyadh Saudi Arabia. 

• 2006- Board Vice-Chairman, Emirates 

Authority for Standardization & 

Metrology (ESMA),  

• 2003-2004: Deputy Director General, 

Emirates Authority for Standardization & 

Metrology (ESMA). UAE. 

• 1997-2003: Head, Food & Environment 

Laboratory, Dubai Municipality, Dubai, 

U.A.E. 

• 1989-1997: Process Engineer, Dubai 

Municipality, Dubai, U.A.E. 

 

   :العضوية

 –عضو اللجنة العليا لجائزة زايد الدولية للبيئة  •
  .، دولة اإلمارات العربية المتحدةدبي

Other Memberships and affiliations: 
• Member of the Higher Committee for the 

Zayed International Prize for the 

Environment, Dubai, UAE. 

• Member of Board of Directors, ASTM 
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ولية عضو مجلس إدارة الجمعية األمريكية الد •
 .فيالدلفيا) ASTM Int'l(للفحص والمواد 

  . البحرين–عضو جمعية علوم وتقنية المياه  •
 -) IWA(عضو الجمعية الدولية للمياه  •

 . المملكة المتحدة

ترأس فريق الدولة المفاوض في مجال العوائق  •
 مع الواليات المتحدة  TBTالفنية للتجارة 

األمريكية إلقامة منطقة تجارة حرة بين 
  .بلدينال

International (Philadelphia, USA). 

• Member of Water Science and 

Technology Association, Kingdom of 

Bahrain. 

• Member of International Water 

Association (IWA), UK. 

• Head of TBT negotiating team for the 

UAE-US Free Trade Agreement (FTA).  

 


