بيان السادة شاغلى االدارة العليا بالشركة

الوظيفة

تليفون المحمول

تليفون العمل

الفاكس

م

االســـــــــــــــــــــــــم

1

محمد عبد الحكم عبده يوسف

رئيس قطاعات تشغيل شبكات سيناء

0120/5550044

064/3201621

064/3201621

2

سامى عرفه ابو ورده بسيونى

رئيس قطاعات تشغيل الشرقية

0127/2044999

055/2364392

055/2364392

3

يحيى عبد هللا عبد الرحمن على

رئيس قطاعات التحكم واالتصاالت والحاسبات

0120/5638111

064/3223570

064/3208896

4

دالل احمد احمد أبو شوشة

رئيس قطاعات تشغيل شبكات السويس والبحر االحمر

0120/5550112

064/3208242

064/3239721

5

عزت محمد ابراهيم سالم

رئيس قطاعات الشئون المالية والتجارية

0122/8300200

064/3205925

064/3208847

6

عبد هللا عــوض العوضـى البيلي

رئيس قطاعات الشئون الفنية والمشروعات

0120/5638555

064/3209161

064/3209161

7

عادل عبد العزيز محمد عطوه

رئيس قطاعات مدن القناة والمدن الجديدة

0120/0011558

064/3328150

064/338154

8

محمد علي إبراهيم الطيب

مستشار (أ) إداري  -مشرف على قطاع الموارد البشرية

0128/2221104

064/3205307

064/3205307

9

عصام عبد العزيز فرج عزازي

مستشار (أ) هندسي بديوان عام الشركة

0100/6710326

064/3214905

064/3387905

10

محمــد غــازى الدسوقــى العربــى

رئيس قطاع نظم المعلومات

0102/6111116

064/3210442

064/3205148

رئيس قطاع االمداد والتموين

0120/0004907

064/3219143

064/3208242

 12شكرى محمد يوسف محمد

رئيس قطاع شبكات البحر االحمر

0120/5550191

065/3548369

065/3547425

 13خليل ابراهيم خليل الشافعى

رئيس قطاع الشئون المالية

0127/5682202

064/3204824

064/3208847

 14ثناء عبد الحميد حسين عنانى

رئيس قطاع شبكات جنوب الشرقية

0120/5550047

055/3504792

055/2315412

 15فاطمة محمد محمد السباعى

رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية لقطاعات سيناء

0120/5635000

069/3660662

069/3771449

رئيس قطاع التحكم

0120/0084848

064/3232134

064/3232134

رئيس قطاع شبكات جنوب سيناء

0127/1144482

069/3771449

069/3771449

رئيس قطاع التدريب والتنظيم

0120/2266668

064/3482982

064/3482483

 11امل سيد حسن سيد احمد جنيد

 16وجدى ابراهيم عبد الجواد عبد الحميد
 17السيد سالم محمد على
 18حسن إسماعيل حسن علي

بيان السادة شاغلى االدارة العليا بالشركة

الوظيفة

تليفون المحمول

تليفون العمل

الفاكس

م

االســـــــــــــــــــــــــم

 19اسماء عبد الرحمن ابو بكر اسماعيل

رئيس قطاع الرقابة وتقييم اآلداء

0122/5297297

064/3218316

064/3232131

 20السيد اسماعيل محمد العشماوى

رئيس قطاع شبكات االسماعيلية

0127/1122239

064/3228520

064/3202346

رئيس قطاع الموارد البشرية

0127/0211112

064/3228958

064/3205307

 22احمد شحاته احمد مصطفى

رئيس قطاع شبكات شمال سيناء

0128/8826115

068/3354527

068/3354527

 23امل محمد نصر الدين االباصيرى

رئيس قطاع االتصاالت والحاسبات

0122/1321915

064/3239719

064/3205148

0120/0085099

055/2301492

055/3314398

0128/8000234

064/3205925

064/3208847

0127/1155077

064/3200350

064/3228520

0120/5644777

012/0556551

064/3328240

رئيس قطاع الشئون القانونية

0128/0581704

064/3234319

064/3216882

رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية للسويس والبحر األحمر

0120/5566432

062/3338569

062/3338570

0120/5634040

064/3214905

064/3387905

0120/5566577

055/2376301

055/2376301

0128/8825425

064/3210442

064/3210442

0120/5700300

064/3202452

064/3208847

0120/550023

055/3973721

055/3504725

0120/7586999

062/3308250

062/3338570

 21على احمد السيد البنا

24
25
26
27

فتوح محمد فتوح عامر
اميره احمد شوقى عزب

30
31
32
33
34
35

رئيس قطاع التكاليف

عادل محمد احمد مصطفى

رئيس قطاع السالمة والصحة المهنية

امال فؤاد عبد اللطيف الوليلى

رئيس قطاع العدادات والدفع المسبق

 28عادل عامر محمد الجارحى
29

رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية لقطاعات الشرقية

احمد عبد هللا احمد السيد صقــر
هشام محمد حسن ابراهيم
عصام عبد هللا محمد الحسينى
هدى محمد احمد ابراهيم
ياسر عبد الحليم عبد الحليم حسن
مصطفى جبر السيد الجمل
حسن احمد محمود حسن زعرب

رئيس قطاع النقل والطوارئ والورش
رئيس قطاع شبكات وسط الشرقية
رئيس قطاع الشئون التجارية المركزي
رئيس قطاع كبار المشتركين
رئيس قطاع شبكات شمال الشرقية
رئيس قطاع شبكات السويس

بيان السادة شاغلى االدارة العليا بالشركة

الوظيفة

تليفون المحمول

تليفون العمل

الفاكس

م

االســـــــــــــــــــــــــم

رئيس قطاع شبكات بورسعيد

0127/5390390

066/3205919

066/3205919

012/00085333

064/3232131

064/2352121

 38فوقيه السيد محمد حسين الطنب

مستشار (ب) إداري

0127/1110322

064/3202452

064/3205307

 39أنور طه محمود يوسف حراره

مستشار (ب) طبي

0100/05131607

064/3202452

064/3205307

 40مدحت علي محمد جعفر

مستشار (ب) تجاري

0122/1191330

064/3210442

064/3210442

 41عاطف أحمد السيد حسونه

مستشار (ب) هندسي

0120/0015467

064/3321346

064/3228520

 42أحمد السيد محمد عطيه مطر

مستشار (ب) تجاري

0122/6742307

015/361369

015/361369

مستشار (ب) مالي

0122/84157099

055/2330261

055/2315412

 44محمد عبد الغفار نصر أبو زيد

مستشار (ب) تجاري

0120/0126212

064/3252452

064/3208847

 45حلمي مصطفى إبراهيم طرطور

مستشار (ب) تجاري

0120/7576080

055/3314398

055/3314398

 46عبد المنعم محمد مهدي خضر

مستشار (ب) إداري

0120/0009440

064/3212353

064/3328240

0120/0085600

064/3228958

064/3202346

مدير عام الشئون المالية والتجارية بقطاع البحر االحمر

0122/1701639

065/3549317

065/3547425

 49سمعان عطاهللا اباكير هرمنيا

مدير عام محطات البحر االحمر

0120/5550236

065/3331256

065/3547425

 50هانى محمد حلمى عبد الغفار

مدير عام الصيانةبقطاع شمال سيناء

0120/0009474

068/3368821

068/3354527

 51محمود احمد محمد حمد مبروك

مدير عام الرقابة المالية والتجارية

0120/5550173

064/3203916

064/3205935

 52عبد العال محمود شوتح احمد

مدير عام تنفيذ المشروعات بقطاع شمال سيناء

0120/5636364

068/3352637

068/3352637

 36محمد محمد سعيد احمد سالم
37

جيهان محمد عمر حسن الفرك

 43محمد عبد العال السيد علي

47

غاده محمد طه مرسى البنا

 48عبد الرحيم محسن محمود مصطفى

رئيس قطاع الشئون الفنية

مستشار ( ب ) هندسى

بيان السادة شاغلى االدارة العليا بالشركة

الوظيفة

تليفون المحمول

تليفون العمل

الفاكس

م

االســـــــــــــــــــــــــم

مدير عام المراجعة الفنية واالختبارات

0120/0085444

064/3232131

064/2352121

مدير عام شئون تشغيل وصيانة المحطات

0120/5638444

064/3214905

064/3387905

مدير عام الشئون المالية والتجارية بقطاع السويس

0127/2033344

062/3338569

062/3338570

 56مختار الهاللى محمد احمد اسماعيل

مدير عام الشئون االدارية واالفراد للشرقية

0122/0727002

055/2364392

055/2364392

 57منتصر محمد عبد الرحمن حسن اللبان

مدير عام مركز التحكم بقطاع االسماعيلية

0120/0009406

064/3205153

064/3205153

مدير عام الجوده

0120/5550062

064/3232094

064/3328240

مدير عام الحاسبات

0128/3372952

064/3239719

064/3205148

0100/60703948

055/2302673

055/3215412

0127/0002826

068/3353484

068/3254527

0128/2384692

064/3204870

064/3205307

0122/5157803

064/3202452

064/3205307

0122/21909953

064/3204824

064/3208847

0122/3735070

064/3202452

064/3205307

0128/4832832

064/3202452

064/3216369

0122/1752145

064/3202452

064/3205307

0120/5550136

068/330994

068/3354527

0127/0993331

015/361425

015/361425

 53ابراهيم حسين عبد الرازق سالم
 54رضا عبد هللا سالمه عطية
 55اشرف سيد فرغلى سليم

 58عبد الدايم موسى مصطفى احمد
 59عبير سيد عبد المنعم محمد ابراهيم
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ياســـــر الســـــيد ســــــــالم هــــالوى

مديــــر عــــــــام الشــئون القانونيـــة للشرقيـــة

موســى علـى المصلحى حــفظ هللا

مديــــر عــــــــام محطـــــات شـــمال ســــيناء

عبد الرؤوف محمود على حمدون

مديــــر عــــــــام التنظيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

نصـــره عمــــر محمــــــد ابراهيــــــم
ابراهيم امين مرسى خليل
حازم محمد عبد الرحيم حسن رمزى

مديــــر عــــــــام االستحقاقـــات والتامينـــات
مدير عام التكاليف
مدير عام االنشطة والرعاية االجتماعية

ربيع محمد عبد هللا محمد على

مدير عام الحسابات التجارية

طارق ابراهيم محمد على خضر

مدير عام الخدمات الطبية

خالد عيد سلمان عودة

مدير عام التشغيل بقطاع شمال سيناء

ابراهيم سعيد الصاوى القاضى

مدير عام التشغيل بقطاع المدن الجديدة

بيان السادة شاغلى االدارة العليا بالشركة

م
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

االســـــــــــــــــــــــــم

تليفون المحمول

تليفون العمل

الفاكس

الوظيفة

0120/2267222

064/3239615

064/3216369

0122/5299990

055/2349583

055/2310412

0120/6070014

064/3226175

064/3208847

0120/5638000

069/3400274

069/3771449

0122/7155117

064/3202452

064/3208847

0127/0211118

064/3239754

064/3209016

0120/5550218

065/3540649

065/3546060

0122/1211717

064/3210442

064/3205148

0120/0009342

064/3202452

064/3205307

0120/0011559

055/2355382

055/2363342

مدير عام الصيانة بقطاع المدن الجديدة

0120/5566511

015/361424

015/361425

مدير عام كبار المشتركين للشرقية والمدن الجديدة

0122/7008062

055/2330261

055/3314398

مدير عام الشئون االدارية واالفراد لمدن القناة والمدن الجديدة

0122/95807645

064/3204870

064/3205307

مدير عام المتابعة المالية والتجارية لمدن القناة

0122/2283871

064/3209161

064/3209161

مدير عام التشغيل بقطاع شمال الشرقية

0120/5566345

055/3504753

055/3504725

0120/0071071

064/3205308

064/3228520

012/24030043

064/3204824

064/3208847

محسن ابراهيم محمد ابراهيم

مدير عام البحوث التجارية والشئون الضريبية

السيد على محمد احمد ربيع

مدير عام التشغيل بقطاع جنوب الشرقية

السيد عبد المطلب عبد المجيد عامر

مدير عام الحسابات والموازنة

رجب السيد محمد دسوقى

مدير عام محطات جنوب سيناء

محمد عبد الستار محمد مصطفى

مدير عام حسابات المخازن

احمد محمود ابو الحصين سعد

مدير عام التسويق

رمضان شوقى محمد رمضان

مدير عام التشغيل بقطاع البحر االحمر

هبة محمد احمد ابراهيم سيد

مدير عام نظم المعلومات المالية واالدارية

شريف احمد عبد السالم النشار
ابتسام حسن محمد قرنفل
عبد الباقى محمد عبد الباقى دياب
جمال محمد حسين صدر
خالد اسماعيل حسن على
مجدى احمد حنفى احمد
عبد الرحمن سالم عبد العال سالم
احمد محمد سليمان القللى
مصطفى جمعه على محمد

مدير عام المتابعة االدارية والتدريب
مدير عام الشئون المالية والتجارية بقطاع جنوب الشرقية

مدير عام الشئون المالية والتجارية بقطاع االسماعيلية
مديـــــــــر عـــــــــــــــــــام المراجعــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بيان السادة شاغلى االدارة العليا بالشركة

م
87
88
89
90
91
92
93

االســـــــــــــــــــــــــم

محمود محمد محمود السيد االشرم
اشرف على السيد عامر

الوظيفة

012/25282282

064/3232134

064/3365306

0120/3335833

064/3232134

064/3232134

0127/9279737

064/3213234

064/3232131

0128/4440265

069/3771449

069/3771449

0127/1753986

064/3239715

064/3239715

0109/2304408

065/3546060

065/3547425

0120/5550109

064/3482982

064/3482483

مدير عام السالمة والصحة المهنية والدفاع المدني بقطاع اإلسماعيلية

010/7243057

064/3205919

064/3205919

مدير عام المشروعات

0120/0016058

064/3209161

064/3209161

مدير عام الشئون المالية والتجارية بقطاع شمال سيناء

0127/8467474

068/3363963

062/3338570

مدير عام التشغيل بقطاع بورسعيد

0120/0011833

066/32222862

066/3236832

مدير عام العقود والمشتريات

0122/7626820

064/3209016

064/3209016

مدير عام السالمة والصحة المهنية والدغاع المدني بقطاع شمال سيناء

0120/5550124

068/3360994

062/3338570

مدير عام المخازن

0122/4634661

064/3482713

064/3482713

مدير عام تنفيذ المشروعات بقطاع شمال الشرقية

0122/0003514

055/361862

055/2388319

مدير عام السالمة والصحة المهنية والدفاع المدني بقطاع بورسعيد

0122/6621537

066/3220735

066/3236832

مدير عام تنفيذ المشروعات بقطاع جنوب سيناء

0127/9466668

069/3771158

069/3771449

مدير عام التحكم المركزى
مدير عام المتابعة للتحكم واالتصاالت والحاسبات

رضا محمد البكرى غنيمى

مدير عام العدادات واجهزة القياس

رضا حسن عطيه الخولى

مدير عام الصيانة بقطاع جنوب سيناء

محمد احمد على محمد بدوى
سعد السيد على ابراهيم البسيونى
محمد عبد الشافي أحمد علي

 94سعد صالح سعيد حمدان
 95نجاة عبد العال علي عبد العال
 96احمد عبد الرحمن السيد عبد الهادى
97

تليفون المحمول

تليفون العمل

الفاكس

جمال صديق احمد ادريس

 98عبير عباس عبده عبد الرحمن الجمال
 99محمود عيد يوسف قويدر
 100عبد هللا عبد هللا السعيد بدوي
 101مدحت محمد أحمد عواد
 102محمد السيد إسماعيل حواله
 103محمد علي محمد محمد الجعيص

مدير عام السالمة والصحة المهنية والدفاع المدنى المركزي
مدير عام تنفيذ المشروعات بقطاع البحر االحمر
مدير عام التدريب المالي واإلداري

بيان السادة شاغلى االدارة العليا بالشركة

الوظيفة

تليفون المحمول

تليفون العمل

الفاكس

م

االســـــــــــــــــــــــــم

مدير عام الرقابة والتفتيش الفني

0127/5374537

064/3208930

064/3308930

 105ذكيه سمعان إبراهيم هالل

مدير عام الدراسات الفنية والمشروعات لمدن القناة والمدن الجديدة

0120/0013064

064/3200350

064/3228520

 106عزه عبد الجواد بدر حسين

مدير عام التشغيل بقطاع شبكات االسماعيلية

0127/1144464

064/3205919

064/3202346

 107محمد السيد محمد الطنب

مدير عام الشئون اإلدارية

0122/3985103

064/3205307

064/3205307

 108خضر محمد محمد خضر

مدير عام شئون العاملين

0120/4000076

064/3205307

064/3205307

مدير عام المتابعة المالية والتجارية للسويس والبحر األحمر

0122/4939526

062/3308250

062/3338570

مدير عام الشئون المالية والتجارية بقطاع بورسعيد

0122/7247260

066/3220735

066/3236832

0100/1889133

055/3501793

055/3505195

065/3547594

056/3547425
055/3501793

 104ياسر صالح السباعي الغندور

109
110
111

منال متولى احمد متولى
وائل عبد الكريم عبد العزيز صبره
طارق محمد حسين محمد

مدير عام الصيانة بقطاع شمال الشرقية

 112أسامه أمين محمد سالمان

مدير عام الصيانة بقطاع البحر األحمر

0122/4520658

 113محمد عطيه أبو الفتوح عطيه

مدير عام السالمة والصحة المهنية والدفاع المدنى

0120/5550034

055/3501793

 114رضا طه أحمد محمد إدريس

مدير عام السالمة والصحة المهنية والدفاع المدني بقطاع جنوب الشرقية

0120/8685400

055/2349583

055/2310412

مدير عام شئون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

010/04456769

064/3208930

064/3208930

مدير عام التخطيط والمتابعة

0122/2292976

064/3208930

064/3208930

مدير عام األعمال المدنية

0100/6809344

064/3209161

064/3209161

مدير عام الصيانة بقطاع جنوب الشرقية

0128/3299552

055/2349583

055/2310412

مدير عام وسائل النقل والمعدات

0120/5566335

064/3209754

064/3209754

مدير عام الشئون المالية والتجارية بقطاع وسط الشرقية

0122/0555270

055/2314398

055/3314398

 115غاده محمد عبد اللطيف منصور
 116أمل محمد رحيل محمد حسين
 117عمرو حمدان حسن حمدان
 118حفني محمد محمد محمد أحمد
 119محمد محمد علي عبد النبي سالم
 120حسن كمال حسن سالم نجم

بيان السادة شاغلى االدارة العليا بالشركة

الوظيفة

تليفون المحمول

تليفون العمل

الفاكس

م

االســـــــــــــــــــــــــم

مدير عام الشئون المالية والتجارية بقطاع جنوب سيناء

0122/1826495

069/3771146

069/3771449

مدير عام الشئون القانونية لسيناء

0111/4288893

064/3234319

064/3216882

مدير عام المتابعة المالية والتجارية للشرقية

0120/3338433

055/2301492

055/3314398

مدير عام الشئون المالية والتجارية بقطاع شمال الشرقية

0120/0070073

055/3501793

055/3505195

125

عزه حسن يوسف النويشى

مدير عام التظلمات

0122/5324444

064/3234319

064/3216882

126

جميل محمود على عبد الرحيم

مدير عام الشئون القانونية لمدن القناة والمدن الجديدة

0128/9222323

064/3234329

064/3216882

مدير عام األمن

0122/7164373

064/3211533

064/3205307

مدير عام العقود والفتوى

0120/0016558

064/3234319

064/3216882

مدير عام تنفيذ المشروعات بوسط الشرقية

012/86117777

055/2376404

055/2376404

مدير عام التشغيل بقطاع وسط الشرقية

0122/1933857

055/2376301

055/2376301

مدير عام الصيانة بقطاع بورسعيد

0120/0011600

066/3236832

066/3236832

132

الفت نور عبد الرحمن محمد

مدير عام انظمة العدادات الحديثة بديوان عام الشركة

0120/5566580

064/3232131

064/3232131

133

عزه شعبان عبد الواحد حسن

مدير عام تخطيط االحمال والطاقة

0120/5566551

064/3232131

064/3232131

134

هاله على محمد يوسف

مدير عام حسابات المقايسات بديوان عام الشركة

010/2807130

064/3205925

064/3208847

135

محمد احمد محمود الشريف

مدير عام كبار المشتركين لمدن القناة وسيناء والبحر االحمر بديوان
عام الشركة

012/26555994

064/3202453

064/3202453

136

عبد المنعم عبد الرحمن امام شاهين

مدير عام الشئون القانونية للسويس والبحر االحمر

010/63572349

064/3234319

064/3234319

137

حسام جمال الدين السيد عبد الحليم

محمد عام نظم المعلومات الجغرافية والفنية

012/02266663

064/3202452

064/3202452

 121رجب لطفي الدسوقي الشاذلي
 122ماهر عبد الباقي عبد الكريم حسين
 123السيد محمد السيد فرج
 124أشرف عبد الكريم جمعه موسى

 127حظوظ حنفي فرغلي علي الدين
 128حاتم سيد أحمد أبو العال
 129حسين محمود عبد السميع عطية الخولى

 130مجدي عليوه أحمد سليم المسلمي
 131صالح لطفي عبد الصمد علي

بيان السادة شاغلى االدارة العليا بالشركة

الوظيفة

تليفون المحمول

تليفون العمل

الفاكس

م

االســـــــــــــــــــــــــم

138

هانى لويس بانوب مليكه

مدير عام االتصاالت بديوان عام الشركة

012/77057633

064/3239719

064/3239719

139

خالد احمد محمد سالمة

مدير عام السالمة والصحة المهنية والدفاع المدنى

012/05550235

065/3330101

064/3330101

140

محمود جمعة محمد جمعة عروقه

مدير عام الصيانة بقطاع االسماعيلية

012/718/22333

064/3331761

064/3331761

141

شريف محفوظ محمد عمر

مدير عام التخطيط والتحليل المالى

012/25930254

064/3202452

064/3202452

مدير عام السالمة والصحة المهنية

012/00011577

055/2287796

055/2287796

143

لوقا جندى يوسف عبد الشهيد

مدير عام الصيانة بقطاع السويس

012/07586888

062/3324261

062/3324261

144

ايمان محمود جالل بسيونى

مدير عام المكتب الفنى لرئيس مجلس االدارة

012/75375537

064/3216790

064/3216790

145

وائل محمد جودة محمد مبارك

مدير عام الصيانة بقطاع وسط الشرقية

012/24899372

012/05550163

012/05550163

146

وليد محمد محمد خضر ابراهيم

مدير عام المتابعة المالية والتجارية لقطاعات سيناء

0100/2295229

0100/2295229

064/3216396

 142عزت عبد المنعم عبد العزيز مصطفى

