
  اإلتصالمسئول 

  

عسافيارس أحمد ابراهيم . م 

01112102500:التليفون 

yasserassaf@assafgroup.com  :الربيد اإللكرتو

نورهان عبدالواحد/ أ

01092189790:التليفون 

nour@assafgroupegypt.com  :الربيد اإللكرتو

ء عزت حسني/ أ س

01092189790:التليفون 

hr@assafgroupegypt.com  :الربيد اإللكرتو

املعادي  -)مبنى املعادي بالزا(كورنيش النيل  143العنوان

.بجوار املركز القومي للمرأة والسكان 

  25240611 (02)-25240618 (02)-25240614(02)تليفون املكتب
-01117992500

(02)25241246فاكس 

www.assafgroup.comاملوقع اإللكرتو

المجموعة الفرنسية للخدمات 
)عساف ( االستشارية 

وسائل االتصال



اإلتصالمسئول 

همت عىل  /م

مدير تطوير األعمال

322: داخىل  25792082(02) - 01205215521 :ت

25793327(02): فاكس 

hemmat.ali@sabbour.com: االلكرتوالربيد 

القاهرة -كورنيش النيل  – أركاديا –بوالق أ رملة 4,4عنوان املكتب الرئييس 

(02)25749786 -  (02)25792082تليفون

  (02)25792892فاكس

www.sabbour.comاإللكرتواملوقع 

المهندس  -بيت الخبرة 
حسين صبور/ االستشاري 

وسائل االتصال



املدير املسئول 
ل / م  إيناس ك

01221610114/ ت    

شارع رشق نادي الرتسانة متفرع من أحمد عرا املهندس  5العنوان

(02)33462421 -(02) 33024627 -(02) 01009300306تليفون 

33442496(02)فاكس 

info@dars-eng.comالربيد اإللكرتو 

دار االستشارات  -بيت الخبرة 
) مصطفي قرشي/  د.أ( الهندسية 

وسائل االتصال



البسطوييسأرشف السيد / دكتور مهندس املدير املسئول 

01111600092/ت   

مسئول االتصال 

  

  البسطوييسكريم / م 

01113419811/ت  

محمد عاشور / م 

01000259593/ ت 

ربج رقم ال –ابراج سيتي ستار  –أكتوبر املحور املوازي املركزي  6مدينة العنوان 

6مكتب رقم  –الدور الثالث  4

38244935(02)فاكس / تليفون 

ach_bastawissi2005@yahoo.comالربيد االلكرتو 

www.achconsultant.weebly.comاملوقع اإللكرتو 

المعماريةدار االستشارات 
.HC.A )اتش. سي . ايه (

وسائل االتصال



منصور السيد وفاء.أاسم مسئول االتصال

01066651849تليفون

الهرم -شارع متحف طه حس  4العنوان 

bdu@egec-xprt.comاإللكرتوالربيد 

www.egec-xprt.comاملوقع اإلليكرتو

بيت خبرة هندسي – إيجك

وسائل االتصال



شارع جزيرة العرب املهندس الجيزة 28فرع الجيزة

)02(33046808: تليفون 

اإلسكندرية – بولكيل – وينجتشارع  48فرع اإلسكندرية 

)  03( 035244085: تليفون 

01223910411موبايل

.comconsultingeg.sharaf@aymanاإللكرتوالربيد 

comyahoo.aymensharaf@

www.Consultingeg.comاإللكرتواملوقع 

المكتب االستشاري الهندسي
إحدى شركات المجموعة االستشارية الهندسية

وسائل االتصال



عالء عىل السيد محمد /م.دلاسم املهندس املسئو 

الجديدة املعادى –تقسيم الخطيب  –مكرر  262ش  4العنوان

01222185037 – 01226735111-)02( 27547185التليفون

)02(25192954فاكس

@egcom.benaa.alaa@–egcom.benaa.infoاإللكرتوالربيد 

www.benaa.com.egاإللكرتو املوقع

مجموعة بناء لالستشارات

وسائل االتصال



مسئول االتصال

محمد مصطفى / م

01033537334 :تليفون

mmkhalil52@gmail.com:  االلكرتوالربيد 

العنوان
املنطقة  –الحى األول  –ش التسع  – الحموىياقوت  شارع 24

القاهرة -القاهرة الجديدة  –التجمع الخامس  –السابعة 

  االلكرتو الربيد
envirocivec@gmail.com 

enviro_civec_84@yahoo.com

بيت الخبرة - مركز االستشارات 
للهندسة البيئية والمدنية - 

إنفايروسيفيك وسائل االتصال


