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 فى قائمة المشاركين

 الندوة القومية حول
 ربى  ""  توطين الوظائف وتنقل األيدى العاملة فى الوطن الع

 ((  2007يوليو/ تموز    5  -  3))  القاهرة  ,  
 

 الــعـــنــــــــــــوان الوظيفة الجهة التابع لها البلــد االسم م

السييييوجي  عوييييع يزييييج ال   يييي     1
 أحمج

عمهور ة مصر 
 ال ربوة

شركة مصر للصوانة ) لجنة ال مل  تنموية  
 اتحاد الصنايات . –الموارد الزشر ة 

 شركةمسايج رئوس ال
 0123940220  : فـــــالهات

   : ســــالفاك

   : لـــالموباي

e-mail :  

السيييوج ي ي حيييا يزيييج الحمويييج      2
 ن مة اهلل

عمهور ة مصر 
 ال ربوة

  يضو اتحاد يمال مصر
 22020519:   فـــــالهات

 22023219:   ســــالفاك

 012ي  7335498:   لـــالموباي

e-mail :  

عمهور ة مصر  مرالسوج ي يزج المن م ق  3
 ال ربوة

 يضو لجنة ال مل اتحاد الصنايات المصر ة
  24519040:  فـــــالهات

 24547004:   ســــالفاك

 012ي  2187155:   لـــالموباي

e-mail :inf@NerryMoon.com 

Sles@Merry Mooncon  
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 الــعـــنــــــــــــوان الوظيفة الجهة التابع لها البلــد االسم م

  المؤسسة الوطنوة لالس خجام الجمهور ة اللزنانوة السوج ي يزج الغنى شاهون  4
 المج ر ال ام

 مج ر يام
 01ي  615919:   فـــــالهات

 01ي  615909:   ســــالفاك

 03ي  091700:   لـــالموباي

e-mail :  

عمهور ة مصر  السوج ي أحمج سوج حسن  5
 ال ربوة

 –إدارة السواسييييييات السييييييةانوة  الهجييييييرة 
 عام ة الج ل ال ربوة .

 الهجرةمسئول 
 27354306:   فـــــالهات

 27351422:   ســــالفاك

 010ي  5368853:   لـــالموباي

e-mail :ahmedSayed@Las.int  

 أ ش طه حسين / الزمالك 22:   العنوان البريدي

الجمهور ة ال ربوة  السوجة ي سحر عمول المويا  6
 السور ة

 طرطوس –مج ر يرع الهوئة  هوئة ال شغول  تنموة المشر يات .
  213926 - 213925:  فـــــالهات

 213927:   ســــالفاك

 093674063:   لـــالموباي

 طرطوس:  العنوان البريدي

الجمهور ة ال ربوة  د.  اثق حمج أبو يمر  7
 السور ة

هوئييية ال شيييغول  تنموييية المشييير يات ييييا     
 سور ة

 0096316251761:   فـــــالهات مج ر يرع الهوئة بالسو جاء

 0096316251861:   ســــالفاك

 0944688857:   لـــالموباي

e-mail :Waboomar@yahoo.com 

 . بناسمي الشارع المحوري  –السو جاء : العنوان البريدي 
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 الــعـــنــــــــــــوان الوظيفة الجهة التابع لها البلــد االسم م

السيييييييوج ي محميييييييود حمييييييي ة     8
 رمضان

 مج ر إدارة الصناية  ال مل غرية تجارة  صناية الةو ت د لة الةو ت
 00965 7992023:   فـــــالهات

 :   ســــالفاك

 :   لـــالموباي

 13008/  775: ص . ب  العنوان البريدى

السييييوج الييييجك ور ي أبييييو بةيييير     9
 يابج ن  بج ي

عمهور ة مصر 
 ال ربوة

 اس شاري حر خزور ال نموة الزشر ة
  27625923:  فـــــالهات

 27625924:   ســــالفاك

 010ي  1199507:   لـــالموباي

e-mail : aboubakrb@gmail.com 

العجوزة  – ش الدكتور محمد شاهين 7 العنوان البريدي:
 الجيزة - 12311

السيييييييوج اليييييييجك ور ي محميييييييج   10
 اإلنصاري

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مج ر إداري  زارة ال مل  مملةة الزحر ن

 00973 39448850:   فـــــالهات

 00973 17683457:   ســــالفاك

e-mail :Alansari1000@hot mail.com 

  po BOX 33349 العنوان البريدي: 
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 الــعـــنــــــــــــوان الوظيفة الجهة التابع لها البلــد االسم م

السييوج ي سييالم بيين خمييوس بيين     11
 ناصر الشةرى

 مج ر يام  زارة القوي ال املة سلطنة ُيمان
 99310461:   فـــــالهات

 25426199:   ســــالفاك

 :   لـــالموباي

e-mail :  

ي نهييييييال الييييييجك ورة السييييييوجة   12
 المغربل

عمهور ة مصر 
 ال ربوة

 خزور اق صادي المة  المصري للجراسات االق صاد ة
 :   فـــــالهات

 :   ســــالفاك

 :   لـــالموباي

 

المملةة ال ربوة  السوج ي أحمج سالم ال زوج  13
 الس ود ة

 ال مل بالخزر مة ب مج ر   زارة ال مل
 0505800910ي  8641541:   فـــــالهات

 8641542:   ســــالفاك

 0505800910:   لـــالموباي

 مكتب العمل بالخبر العنوان البريدي : 

ر ة الجمهو السوج ي بلحجاد مراد    14
 الج ائر ة

 مج ر مرك ي   زارة ال ةو ن  ال  لوم المهنا
 04 91 2271 213 079 33 4540:   فـــــالهات

 079.   91.  22 71:   ســــالفاك

 / الجزائر ش الصديق بن عبد العزيز 03 العنوان البريدي : 
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 الــعـــنــــــــــــوان الوظيفة الجهة التابع لها البلــد االسم م

عمهور ة مصر  السوجة ي يال الزجري  15
 ال ربوة

إدارة المنظمييييييييييات  –اق صييييييييييادي  عام ة الج ل ال ربوة
 25750511:   فـــــالهات  اللجان

 :   ســــالفاك

 :   لـــالموباي

e-mail :  

 األمون ال ام المسايج الغرية اإلسالموة عمهور ة السودان السوج ي أحمج محا الج ن  16
  3382تحو لع   00966267100000:  فـــــالهات

 0096626724045:   ســــالفاك

 :   لـــالموباي

e-mail : ahmedmohil@yahoo.com 

السييوج ي غييازي يزييج اهلل يزييج     17
 الرب

مييج ر ييييام  حيييجة تحلويييل بوانيييات    زارة الشئون االع مايوة  ال مل الجمهور ة الومنوة
 00967ي  262809:   فـــــالهات  م لومات سوق ال مل

 00967ي  262809:   ســــالفاك

 :   لـــالموباي

e-mail :Lmis@Lmis-yemen-org  

السيييوج ي  وسييي  أحميييج يليييا    18
 الس جي

 -   اإلسيةان   الخجمة المجنوية شئون  زارة  د لة قطر
 إدارة ال مل

 باحث دراسات إدار ة أ ل
مشييييير  يليييييى  حيييييجة تشيييييغول   

 القطر ن

 00974ي  4406364:   فـــــالهات

  00974ي  4406588:  ســــالفاك

 00974ي  5517477:   لـــالموباي

e-mail :ysadi@mcsah.gov.qa 

 9160ص . ب   لعنوان البريدي:ا
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 الــعـــنــــــــــــوان الوظيفة الجهة التابع لها البلــد االسم م

أ . د . ي  يييي ة محمييييج يلييييى  19
 بجر

عمهور ة مصر 
 ال ربوة

عام ة القاهرة ي م هج الزحوث  الجراسيات  
 األير قوة .

أسييي ام  ميييج ر مركييي  الجراسيييات  
 5867724:  من ل فـــــالهات . السةانوة 

 02531413:   ســــالفاك

  012 ي  3393724:  لـــالموباي

e-mail : aygraba@Yahoo.com 

 نصر الدين –ش األهرام  451  لعنوان البريدي:ا

عمهور ة مصر  السوج ي محمج طل ت رضوان 20
 ال ربوة

قطييياع  – زارة القيييوى ال املييية  الهجيييرة  
 شئون الهجرة .

 
 
 
 
 
 
 
 

 باحث شئون الهجرة

 :   فـــــالهات

 3035332:   ســــالفاك

 010ي  1593038:   لـــالموباي

e-mail : Mtalal@mome .goo.eg 

السييوج ي إبييراهوم يلييى محمييج     21
 النزوي

عمهور ة مصر 
 ال ربوة

 مج ر يام  زارة القوى ال املة  الهجرة
 25321580:   فـــــالهات

 :   ســــالفاك

 :   لـــالموباي

e-mail :  

عمهور ة مصر  السوج ي يثمان رمضان السوج 22
 ال ربوة

مج ر إدارة ال  ا ن مع المنظمات  وى ال املة  الهجرة زارة الق
 الج لوة

 22609882:   فـــــالهات

 22609882:   ســــالفاك

 012ي  9918790:   لـــالموباي
e-mail :Technicalco@mome.gov.er  
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 الــعـــنــــــــــــوان الوظيفة الجهة التابع لها البلــد االسم م

السيييوج ي  ائيييل حسييين محميييج     23
 يراج

عمهور ة مصر 
 ال ربوة

  زارة القوى ال املة  الهجرة
 الهجرةقطاع شئون 

 باحث بشئون الهجرة
 :   فـــــالهات

 3035332:   ســــالفاك

 010ي  4666181:   لـــالموباي

e-mail : wfarrag@waelfaruag.com 

عمهور ة مصر  السوجي سامح  إبراهوم محمود 24
 ال ربوة

مييج ر يييام المة ييب السنييى للسييوجة      زارة القوى ال املة  الهجرة
 22609885:   فـــــالهات الوز رة

 22609885:   ســــالفاك

 010ي  9308079:   لـــالموباي

 العنوان البريدي : وزارة القوى العاملة والهجرة

عمهور ة مصر  السوجة ي ماعجة إسمايول  25
 ال ربوة

  زارة القوى ال املة  الهجرة
 قطاع شئون الهجرة .

 مج ر يام المة ب السنا
 3034438:   فـــــالهات

 :   ســــالفاك

 :   لـــالموباي

e-mail :  

عمهور ة مصر  إ مان زكر ا يوج السوجة ي  26
 ال ربوة

 مج ر يام ال شغول  زارة القوى ال املة  الهجرة
 22609354:   فـــــالهات

 22609354:   ســــالفاك

 012ي  3744098:   لـــالموباي

e-mail :  
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 الــعـــنــــــــــــوان الوظيفة الجهة التابع لها البلــد االسم م

الجمهور ة ال ربوة  د . بوان هانا حرب 27
 ر ةالسو

 مج ر يام الهوئة ال امة لل شغول  تنموة المشر يات
 00963933359488:   فـــــالهات

 :   ســــالفاك

 :   لـــالموباي

 سوريا -دمشق  –أتوستراد المزة  العنوان البريدي :

عمهور ة مصر  د . محمج يؤاد الساتح 28
 ال ربوة

 مس شار الوز رة  زارة القوى ال املة  الهجرة
 :   فـــــالهات

 :   ســــالفاك

 :   لـــالموباي

e-mail : 

السييوجة ي ماعييجة يزييج الحمويييج     29
 غالب

عمهور ة مصر 
 ال ربوة

مييييج ر إدارة ال مثوييييل الخييييارعا      زارة القوى ال املة  الهجرة
بييييياإلدارة المرك  ييييية لل القيييييات   

 الخارعوة

 2609882:   فـــــالهات

 :   ســــالفاك

 012ي  3720758:   لـــالموباي

e-mail :  

عمهور ة مصر  السوج ي مظهر سوج بسوونى 30
 ال ربوة

 باحث ت ا ن ينا  زارة القوى ال املة  الهجرة
 اإلدارة ال امة لل  ا ن السنا

اإلدارة المرك  ييييييييية لل القيييييييييات 
 الخارعوة .

  26373042 – 22609882:   فـــــالهات

 22609882:   ســــالفاك

 012 ي 1087348:   لـــالموباي

e-mail :  
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السيييييوجة ي نجيييييالء مصيييييطسا  31
 أحمج مصطسا

عمهور ة مصر 
 ال ربوة

 مشغل أ ل  زارة القوى ال املة  الهجرة
 22609354:   فـــــالهات باحث مشغل أ ل

 :   ســــالفاك

 :   لـــالموباي

e-mail :  

عمهور ة مصر  السوج ي محمج صالح رشاد 32
 ال ربوة

يالقييييات  –باحيييث ت يييا ن ينيييا     لهجرة زارة القوى ال املة  ا
 22609882:   فـــــالهات د لوة .

 22609882:   ســــالفاك

 010ي  1743894:   لـــالموباي

e-mail :MOME.gau.eg  

عمهور ة مصر  السوج ي محمج محمج مسلم 33
 ال ربوة

 باحث مشغل  زارة القوى ال املة  الهجرة 
 22609354:   فـــــالهات

 :   ســــالفاك

 :   لـــالموباي

e-mail :  

عمهور ة مصر  السوج ي حلما مصطسا أمون 34
 ال ربوة

ميييييج ر إدارة مسييييي و ات ال ميييييل     زارة القوى ل املة  الهجرة
 22609882:   فـــــالهات الج لوة

 :   ســــالفاك

 :   لـــالموباي

e-mail :  
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 الــعـــنــــــــــــوان الوظيفة الجهة التابع لها البلــد االسم م

السيييوج ي ييييادل صيييزحا يزيييج   35
 السموع

عمهور ة مصر 
 ال ربوة

 أخصائا تجر ب  زارة القوى ال املة  الهجرة
  22617903:   فـــــالهات

 22617903:   ســــالفاك

 010ي  4937227:   لـــالموباي

 نصر مدينة –ش يوسف عباس  3 العنوان البريدي :

السيييوجة ي صيييساء يزيييج الةييير م  36
 سوج

عمهور ة مصر 
 ال ربوة

 22609398:   فـــــلهاتا كزور باحثون  زارة القوى ال املة  الهجرة

 :   ســــالفاك

 010ي  5829339:   لـــالموباي

          ش المعتز سعد الدين مصر 3 العنوان البريدي :
 من ش عمار بن ياسر الجديدة

عمهور ة مصر  السوجة ي رعاء إسمايول 37
 ال ربوة

 سةرتار ة ت ا ن ينا  زارة القوى ال املة  الهجرة
 22609882:   فـــــالهات

 22609882:   ســــالفاك

 :   لـــالموباي

e-mail :  

عمهور ة مصر  السوج ي أحمج إسمايول يلا 38
 ال ربوة

 7800931:   فـــــالهات محرر صحسا عر جة الوطن ال مانوة

  7800931:  ســــالفاك

 016ي  3295966:   لـــالموباي

e-mail :alanbaaagenency@yahoo.com 
ahmed-esmael27@yahoo.com 

خلف فنق ثالثة  –ش محمد سالم  9 : العنوان البريدي
   الهرم -أهرامات 
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عمهور ة مصر  السوج ي شر   أبو الويا 39
 ال ربوة

 45536049:   فـــــالهات صحسا مجلوة المج مع ال ربا

 45536049:   ســــالفاك

 :   لـــالموباي

e-mail :  

عمهور ة مصر  أحمجالسوج ي يلا يثمان  40
 ال ربوة

 
 
 
 
 
 
 
 

 صحسا اتحاد ال مال

 :   فـــــالهات

 :   ســــالفاك

 010ي  9254442:   لـــالموباي

e-mail :  

عمهور ة مصر  السوجة ي صج قة حسون أحمج 41
 ال ربوة

 صحسوة مجلة أك وبر
  5704111:   فـــــالهات

 5744999:   ســــالفاك

 010ي  4670219:   لـــالموباي

e-mail :  

عمهور ة مصر  السوجة ي أمل الزرنس 42
 ال ربوة

 5610821:   فـــــالهات صحسوة مجلوة ال مل

 3919921:   ســــالفاك

 012ي  7239541:   لـــالموباي

e-mail : el Brens@yahoo 

            ش محمد زين 116 : العنوان البريدي
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مصر  عمهور ة السوج ي محمج يزج الجواد 43
 ال ربوة

 صحسا عر جة األحرار
 :   فـــــالهات

 7300870:   ســــالفاك

  010ي  5231635:  لـــالموباي

e-mail : alga wad@yahoo.com 

عمهور ة مصر  السوج ي خالج حسن 44
 ال ربوة

  7602007:  فـــــالهات صحسا عر ج الويج

 :   ســــالفاك

 2720305:   لـــالموباي

e-mail :KO122720505 

عمهور ة مصر  السوجة ي ياطمة محمج إمام 46
 ال ربوة

 صحسوة مجلة السوق ال ربوة
 26985157:   فـــــالهات

 :   ســــالفاك

 012ي  9040632:   لـــالموباي

e-mail : Fatma-Jounawta@hatmeil.com 

عمهور ة مصر  السوج ي باهر محمج يطوة 47
 ال ربوة

 صحسا عر جة 
 3361702:   فـــــالهات

 7622095:   ســــالفاك

 012ي  29549200:   لـــالموباي

            ش هارون / الدوقي 3 : العنوان البريدي
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 الــعـــنــــــــــــوان الوظيفة الجهة التابع لها البلــد االسم م

عمهور ة مصر  السوج ي حسن يزج النزا أحم 48
 ال ربوة

 مسايج مج ر الموارد الزشر ة ينجق سونس ا ي القاهرة
 22628111:   فـــــالهات

 :   ســــالفاك

 :   لـــايالموب

e-mail :  

عمهور ة مصر  األس ام ي مريت محمج  هزا  49
 ال ربوة

مج ر ييام اإلدارة ال امية لل  يا ن      زارة القوى ال املة  الهجرة
األدارة المرك  يييييييييية  –السنييييييييييى 

 لل القات الج لوة .

 2403756:   فـــــالهات

 22609882:   ســــالفاك

 010ي  1114168:   لـــالموباي

            مدينة نصر –ش الطيران  3 : ن البريديالعنوا

عمهور ة مصر  السوج ي سلونا عمول 50
 ال ربوة

 منسق إدارة الموارد الزشر ة ينجق سونس ا ي القاهرة
 22628111:   فـــــالهات

 :   ســــالفاك

 :   لـــالموباي

            مدينة نصر –ش الطيران  3 : العنوان البريدي

عمهور ة مصر  ي موشول سمور حنا السوج 51
 ال ربوة

BTM 010ي  5362750 – 012ي  3349665:   فـــــالهات ال سو ق مج ر الزشارة لألز اء 

 015362753:   ســــالفاك

 012ي  3349665:   لـــالموباي

e-mail :micheal@bishara.com.eg 

            B2المنطقة الصناعية الثانية  : العنوان البريدي
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 الــعـــنــــــــــــوان الوظيفة الجهة التابع لها البلــد االسم م

السيييييوج ي يصيييييام مصيييييطسا   52
 الةاش 

عمهور ة مصر 
 ال ربوة

رئييوس تحر يير عر ييجة  –صييحسا   كالة أنزاء الشرق األ سط
 010ي  4079780:   فـــــالهات الوطن

 23935055:   ســــالفاك

   010ي  4079780 : لـــالموباي

e-mail : 

عمهور ة مصر  السوجي محمج الس ان 53
 ال ربوة

 010ي  0134301:   فـــــالهات صحسا الس ود ة ظ يةاعر جة الرأي 

  25741641:  ســــالفاك

 :   لـــالموباي

e-mail : 

عمهور ة مصر  السوج ي خالج  اسون 45
 ال ربوة

 مراسا  منج ب أخزار قطاع األخزار
 012ي  1203555:   فـــــالهات

 :   ســــالفاك

 :   لـــالموباي

e-mail : 

عمهور ة مصر  وحةالسوجة ي هالة ش 55
 ال ربوة

 صحسوة عر جة الرا ة القطر ة
 3373087:   فـــــالهات

 3373087:   ســــالفاك

 012ي  2716932:   لـــالموباي

 4shiha@yahoo.commail : -e 

  www.raga.com:  البريدي العنون

mailto:4shiha@yahoo.com
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 الــعـــنــــــــــــوان الوظيفة الجهة التابع لها البلــد االسم م

عمهور ة مصر  السوج ي يؤاد  56
  ربوةال

 صحسا مجلة الشرق 
 3448494:   فـــــالهات

 :   ســــالفاك

 :   لـــالموباي

 

عمهور ة مصر  السوجة ي ياطمة بج ي 57
 ال ربوة

 012ي  7535751:   فـــــالهات صحسوة عر جة المسائوة

 27955909:   ســــالفاك

 :   لـــالموباي

e-mail : mseaya@mseeye-com: 

عمهور ة مصر  عرعس يطوةالسوج ي سامى  58
 ال ربوة

 مج ر موارد بشر ة شركة أمون لألد  ة
  012ي  3951221:  فـــــالهات

 :   ســــالفاك

 :   لـــالموباي

e-mail :samy gerges@yahoo.com 

مصر  عمهور ة السوجة ي لوال س سان 59
 ال ربوة

 5759817:   فـــــالهات مراسلة النول . قناة مصر األخزار ة

 5750372:   ســــالفاك

 012ي  1602485:   لـــالموباي

e-mail Iayalsppfan@hotmail.com 

عمهور ة مصر  نجه محموداالسوجة ي ر 58
 ال ربوة

 016ي  4885325:   فـــــالهات صحسوة عر جة الوطنا الووم

 :   ســــالفاك

 :   لـــالموباي
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 الــعـــنــــــــــــوان الوظيفة الجهة التابع لها البلــد االسم م

عمهور ة مصر  السوجة ي محمج يزج المجوج 60
  ربوةال

 صحسا عر جة الرأي
  012ي  3143830:   فـــــالهات

 27944811:   ســــالفاك

   012ي  3143830 : لـــالموباي

e-mail ahmah1712@yahoo.com 

عمهور ة مصر  السوج ي حنسا أبو الس ود 61
 ال ربوة

 صحسا عر جة المساء
 :   فـــــالهات

 :   ســــالفاك

 :   لـــالموباي

e-mail : 

عمهور ة مصر  السوج ي محمج رمضان 62
 ال ربوة

 صحسا مجلة عر جة الووس 
 010ي  6026025:   فـــــالهات

 :   ســــالفاك

 :   لـــالموباي

e-mail : 

السيييوج ي طيييارق محميييج يزيييج     63
 الحموج

عمهور ة مصر 
 ال ربوة

 محاسب شركة أ راسةوم لإلنشاء  الصناية .
  012ي  9191682:   فـــــالهات

 27944811:   ســــالفاك

   012ي  9191682 : لـــالموباي

e-mail Tareks tor2000@yuhoo 
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 الــعـــنــــــــــــوان الوظيفة الجهة التابع لها البلــد االسم م

عمهور ة مصر  أ . د ي  حوى ال ادلا 64
 ال ربوة

  23427936:   فـــــالهات طزوب بشري م اش

 :   ســــالفاك

   012ي  3747909 : لـــالموباي

 15شقة  20مدينة نصر عمارة العنوان البريدى : 
 مارات إيديال أمام نادي المقاولون العرب .ع

  

عمهور ة مصر  السوجة ي لولا نور الج ن يلا 65
 ال ربوة

  7926986:   فـــــالهات صحسوة عر جة  الزج ل

 7926986:   ســــالفاك

   010ي  4904355 : لـــالموباي

Email : Laiali-EL30mr@yahoo.com 

صر عمهور ة م السوج ي يوض المغازي 66
 ال ربوة

  3048377:   فـــــالهات صحسا عر جة المج نة الس ود ة

 3048378:   ســــالفاك

   012ي  4889041 : لـــالموباي

Email :elbalie 129@yahoo.com 

ش جامعووووووة الوووووودول العربيووووووة /  30العنووووووان البريوووووودى :  
 المهندسين

 الجك ور ي يثمان الحسنا ى 67
 
 
 
 
 
 
 
 

عمهور ة مصر 
 ال ربوة

 مس شار مجلس حقوق اإلنسان

  5839558:   فـــــالهات

 :   ســــالفاك

   012ي  4444529 : لـــالموباي

Email : OSMAN ELHEFNAWY@GAHOO 

 ش جمل الدين األفغاني / الهرم  11العنوان البريدى : 
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 الــعـــنــــــــــــوان الوظيفة الجهة التابع لها البلــد االسم م

 ممثلوا المنظمة  68
 

 رضا قوسومع يالسوج 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ل نمويييييية الزشيييييير ة  مييييييج ر إدارة ا منظمة ال مل ال ربوة
  ال شغول

  33362719:   فـــــالهات

 7484902:   ســــالفاك

   010ي  1770512 : لـــالموباي

Email : Ridha RMG@Hotmail.com 

 

رئييييوس  حييييجة ال ماليييية ال ربويييية    منظمة ال مل ال ربوة  السوج ي  يماد شر   69
 المهاعرة

  33362719:   فـــــالهات

 7484902:   ســــالفاك

   010ي  5222288 : لـــالموباي

Email : EMAD2222ala@y9hoo.com 

 

 السوجة ي رباب طل ت حامج 70
 

رئوس  حجة ال يجر ب  ال صينو     منظمة ال مل ال ربوة 
 المهنا

  33362719:   فـــــالهات

 7484902:   ســــالفاك

  : لـــالموباي

 

  33362719:   فـــــالهات ارة ال نموة الزشر ة  ال شغولإد منظمة ال مل ال ربوة  السوجة ي حنان قا ج 71

 7484902:   ســــالفاك

  : لـــالموباي

Email : ananalo@yahoo.com 

 

 عماد  

 طـ / عبد المنعم


