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 مقدمــة

 
نظم المعلومات والتحول الرقمي وبالتعاون مع إدارة المشروعات دليل االتصاالت بالمعهد وهو يقدم فريق إدارة  ●

لدعم المتنوعة  االتصالشبكات وأدوات  أحدث تأسيساألعوام الماضية ل على مرورنتاج أعمال وتركيبات تمت 

 .التواصل بين أعضاء المعهد

 

و برامج محمول تتيح جميعها االتصاالت بين األعضاء  متنقلةتتكون أدوات االتصال من هواتف مكتبية، هواتف  ●

داخل أو خارج المعهد معتمدة في ذلك علي تقنيات نقل الصوت عبر شبكات البيانات والتي تعمل من خالل مركز 

 البيانات و كذلك علي خطوط االتصال الخارجية التي تم تركيبها مؤخرا.

 

 

  CISCOعلي نظام الحوسبة السحابية لشركة   WEBEXاضية كما ينضم اليها حديثا نظم االجتماعات االفتر ●

 والتي سيتم تنسيق توزيع حق الوصول إليها لكافة األقسام والمعامل من خالل مندوب السكرتارية الخاص بالقسم .

شاشات المعدات مع حفظ األلقاب  على والتسجيلنؤكد ان الدليل تم تقديمه بأسماء األعضاء مباشرة لتسهيل البحث  ●

 االتصال.بيانات  علىوالدرجات والمناصب والتي يتم تحديثها بشكل دوري دون تأثير 

 

تحميل أحدث نسخة من  هامة ويمكنان الدليل يتم تحديثه كلما استجدت تركيبات جديده أو أضيفت ارقام  ويراعي ●

  Phonebook.eri.sci.egالدليل من موقع المعهد  

 

 

 555أو االتصال ب  Support@eri.sci.eg التواصل علي  استفسار يرجيألي  ●

 

 

 

 

 

 مع خالص تحيات إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي

 

 

 

 

 

http://phonebook.eri.sci.eg/
http://phonebook.eri.sci.eg/
mailto:Support@eri.sci.eg
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 إرشادات عامة

 

 سكرتارية االدارة / القسم التابع له. أو 9لالتصال الخارجي واالستقبال برجاء االتصال بالسوتش  ●

 + 022625هي االرقام المباشرة التي يمكن االتصال بها من خارج المعهد على الرقم  27األرقام التي تبدأ ب  ●

 0226252737خارج المعهد يكون رقمه من   2737، مثال : اذا كان رقم مدير إدارة المشتريات  الرقم

وجود رقم مباشر من الممكن تلقي المكالمات على الرقم  وعدمفي حالة االتصال من خارج المعهد  ●

 .واتباع إرشادات الرسالة الصوتية 0226252700

 معدة الهاتف كما هو مبين بالملحق علىفي حالة االتصال باالسم يمكن البحث عن اسم العضو )باللغة اإلنجليزية(  ●

 .المحدد عليهحسب االستخدام  معايير االتصال في كل جهازأشكال الجدول التالي يوضح  ●

 

XXXX 

 )أربعة أرقام(
XXXX 

      

اتصال داخلي 

 على المكتب

غير مفعل لعدم 

 االستالم

اتصال متنقل 

 على المحمول

اتصال خارجي 

محلي 

 ومحافظات

 خدمة الرد االلي اتصال دولي (0موبايل ) فاكس

 

 أرقام الطوارئ

 الرقم  االسم باللغة اإلنجليزية       اللغة العربيةباالسم  م

 Emergency 0122 النجدة 1

 Ambulance 0123 اإلسعاف 2

 Fire fighting 0180 المطافئ 3

 Electricity Emergency 0121 الكهرباء 4

 Gas Emergency 0129 الغاز 5

 Traffic Police 0128 المرور 6

 Doctor 666 طبيب المعهد 7

 

  

http://phonebook.eri.sci.eg/
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 شركات التشغيل والصيانة والدعم الفني

رقم 

 الغرفة
 الرقم  البريد اإللكتروني                        االسم باللغة اإلنجليزية                  اللغة العربيةباالسم 

2700  السنترال  

A206  )محمد إبراهيم شتا)السوتش Operator 9  

 التشغيل والصيانة والدعم الفنيشركات 

 شركة األمن

Security Gate EXT 2705 أمن البوابة الفرعيه  

 Security Gate INT 222 أمن البوابة الفرعيه

A204 1كاميرات المراقبة Security CCTV Monitoring1 223 

D2 2كاميرات المراقبة Security CCTV Monitoring2 224      

 Garage security 225 أمن الجراج

 شركة صيانة المباني

S1 نظام إدارة المباني BMS Control Room  bms@eri.sci.eg 332 

A108 شركة صيانة المباني ERI Maintenance  maintenance@eri.sci.eg 333 

A108 جاد  مهندس صيانة/أشرف فتحي Eng Ashraf Fathy maintenance@eri.sci.eg 310 

A108 /أحمد جمالمهندس صيانة Eng Ahmed Gamal maintenance@eri.sci.eg 311 

A108  محمد سيدصيانة/مهندس Eng Mohamed Sayed maintenance@eri.sci.eg 312 

A108 /محمد اسماعيلمهندس صيانة Eng Mohamed Ismail maintenance@eri.sci.eg 313 

D101 مكتب فنيين الصيانة Technicians office maintenance@eri.sci.eg 314 

D101 أحمد عبد الدايمي صيانة/محمد فن Tech Mohamed Ahmed maintenance@eri.sci.eg 315 

D101 ي صيانة/السيد محمد ياسينفن Tech ELsayed Mohamed maintenance@eri.sci.eg 317 

 شركة النظافة

A4  البوفيه في الدور الرابعA Office A4 441 

A3 بوفيه خاص لرئيس المعهد Office A3 442 

A106 شركة النظافه Cleaning Services 444 

 والشبكات وخدمات مركز البياناتشركة صيانة الحواسب 

B106 
خدمات إدارة نظم المعلومات 

 )خدمة الرد اآللي(  والتحول الرقمي

Data Center Services  

(Call Center) 
Support@eri.sci.eg  555  

 قاعات اإلجتماعات

رقم 

 الرقم  االسم باللغة اإلنجليزية                                    اللغة العربيةباالسم  الغرفة

A401  قاعة مجلس اإلدارة Meeting Room A401 2820 

B210  جتماعات إقاعة Meeting Room B201 2821 

D401  قاعة د.طارق كامل Meeting Room D401 ( Dr. Tarek Kamel) 2822 

  

http://phonebook.eri.sci.eg/
mailto:bms@eri.sci.eg
mailto:maintenance@eri.sci.eg
mailto:maintenance@eri.sci.eg
mailto:maintenance@eri.sci.eg
mailto:maintenance@eri.sci.eg
mailto:maintenance@eri.sci.eg
mailto:maintenance@eri.sci.eg
mailto:maintenance@eri.sci.eg
mailto:maintenance@eri.sci.eg
mailto:Support@eri.sci.eg
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 الهيكل اإلداري للمعهد

رقم 

 الرقم البريد اإللكتروني                                 االسم باللغة اإلنجليزية   اللغة العربيةباالسم  الغرفة

 لكترونياترئيس معهد بحوث اإل

  ERI Head 2777  لكترونياتمعهد بحوث اإل رئيس

A303 .شيرين محمد عبدالقادر محرم .دأ Sherine Mohammed Abd El Kader sherine@eri.sci.eg  2777  

A305  1سكرتير رئيس المعهد ERI Head Secretary 1 sec.pres.eri@eri.sci.eg  2778  

A305  2سكرتير رئيس المعهد ERI Head Secretary 2 sec.pres.eri@eri.sci.eg  2779  

A305  3سكرتير رئيس المعهد ERI Head Secretary 3 sec.pres.eri@eri.sci.eg  2780  

A305  4سكرتير رئيس المعهد ERI Head Secretary 4 sec.pres.eri@eri.sci.eg 2784  

A305 ( فاكس تناظريفاكس المعهد) ERI Head Fax  2701  

B103 فاكس رقمي( فاكس المعهد( Right Fax rfax@eri.sci.eg 2702  

 العامة ةلشئون األمان ةاإلدارة المركزي

ون األمانة العامةدارة المركزية لشئرئيس اإل  
Central Administration 

Head 
2781  

C305 أسامة معوض معوض دويدار Osama Moawad osama.dewedar@eri.sci.eg   2781  

C314  مصطفىرضوى على Radwa Aly radwa.aly@eri.sci.eg  2782  

C314 )فاكس المعهد )األمانة العامة ERI Central Admin Head Fax  2703  
 

 15xx اإلدارة القانونية            

  Legal Consultant 2730 المستشار القانوني للمعهد

  Legal department manager 2731 القانونيةالقائم بأعمال مدير اإلدارة 

C312 أحمد رمضان Judge Ahmed Ramadan Judge.a.ramadan@eri.sci.eg 1515  

D217 داليا احمد عبدالمنعم Dalia Ahmed Abd Al Moneim daliaahmed@eri.sci.eg  1502 

D217 مصطفى متولى على Mostafa Metwally mostafa-m@eri.sci.eg  1503 

D217 هبة هللا حسن مجدى Heba Magdy heba-m@eri.sci.eg  1504 

D217 هناء متولى فهمى رشوان Hanaa Metwaly Fahmy hanaa-m@eri.sci.eg  1505 

 18xx إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي       

  Information Systems & Digital Trans. Supervisor 2728 مشرف إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي

  Infrastructure & Information Security Supervisor 2727 مشرف البنية األساسية وتأمين المعلومات

  Systems, Applications & Technical Support Supervisor 2726 مشرف النظم والتطبيقات والدعم الفني

B108 باسم ابراهيم الجندي Basem Ibrahim El-Gindy basem@eri.sci.eg  1801  

B106 نهلة سيد عبد العظيم Nahla Sayed Abd El Azeem nahla@eri.sci.eg  1802  

B106 على منى مجدى Mona Magdi Ali mona@eri.sci.eg  1803  

C304 هبة هللا زكريا فهيم Heba Zakarya hebaz@eri.sci.eg  1804  

C304 محمود خطاب فتحى خطاب Mahmoud Khattab mkhattab@eri.sci.eg  1805  

B104 ابوالحسن رجائى أحمد عالم Hassan Allam hassanallam@eri.sci.eg  1806  

B106  أحمد السيد السعيد Data Center Operation aelsayed@eri.sci.eg 1807  

B104 أيمن القاضي Computers & printers maintenance ayman.alkady@eri.sci.eg 1809  

http://phonebook.eri.sci.eg/
mailto:sherine@eri.sci.eg
mailto:sec.pres.eri@eri.sci.eg
mailto:sec.pres.eri@eri.sci.eg
mailto:sec.pres.eri@eri.sci.eg
mailto:sec.pres.eri@eri.sci.eg
mailto:rfax@eri.sci.eg
mailto:osama.dewedar@eri.sci.eg
mailto:radwa.aly@eri.sci.eg
mailto:Judge.a.ramadan@eri.sci.eg
mailto:daliaahmed@eri.sci.eg
mailto:mostafa-m@eri.sci.eg
mailto:heba-m@eri.sci.eg
mailto:hanaa-m@eri.sci.eg
mailto:basem@eri.sci.eg
mailto:nahla@eri.sci.eg
mailto:mona@eri.sci.eg
mailto:hebaz@eri.sci.eg
mailto:mkhattab@eri.sci.eg
mailto:hassanallam@eri.sci.eg
mailto:aelsayed@eri.sci.eg
mailto:ayman.alkady@eri.sci.eg
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B104 شريف محمد Data Center Technician s.mohamed@eri.sci.eg 1810  

B104 أحمد نهاد Data Center Technician anehad@eri.sci.eg 1810  

B104 صيانة الحاسبات ERI Help Desk  1811 
 

 الرقم  البريد اإللكتروني                       االسم باللغة اإلنجليزية      اللغة العربيةباالسم  رقم الغرفة

زمركز التدريب المتمي  

     

16xx 

  Training Supervisor 2732 المشرف على مركز التدريب المتميز

B710 هبه شوقي Heba Shawky heba_shawkey@eri.sci.eg 1601 

B4 محمد عبدالوهاب عمرو محمد Amr Mohamed amr-ma@eri.sci.eg 1603 

                                                           وحدة ضمان الجودة 
 

30xx 
 

  Quality Assurance Unit Supervisor وحدة ضمان الجودة المشرف على

C210  1وحدة ضمان الجودة Quality Assurance1 QAU.ERI@eri.sci.eg  3001 

C210  2وحدة ضمان الجودة Quality Assurance2 QAU.ERI@eri.sci.eg 3002 

C210  3وحدة ضمان الجودة Quality Assurance3 QAU.ERI@eri.sci.eg 3003 
 

 اإلدارة العامة لشئون مكتب رئيس المعهد              

 
11xx 

  Director of ERI Chairman office 2710   مدير مكتب رئيس المعهد

C308    1100  

 سكرتارية رئيس المعهد 

A305  طلعتطلعت طارق Talaat ElJohary talaat88@eri.sci.eg  1101  

A305 سحر معبد عبيد Sahar Ebead sahar1512@eri.sci.eg  1102  

A305 داليا محمد ابراهيم Dalia Mohamed Ibrahim dalia@eri.sci.eg  1103  

A304 محمد هاني علي Mohamed Hany Ali mohamed.aly@eri.sci.eg 1104 

A305 محمد أحمد عبد الرحيم Mohammed Ahmed mohammedahmed@eri.sci.eg  1105 

 إدارة العالقات العامة

  Public Relations Management 2738 إدارة العالقات العامة

B306 عزة لطفى عبد الحميد عالم Azza Lotfy azza-l@eri.sci.eg   1111 

 منإدارة األ

  Security Supervisor  2760 المشرف على إدارة األمن

 Hesham Hanafy hesham-h@eri.sci.eg  1121 هشام حنفى محمد الدقي

A210 فرج زكى السيد Farag Zaki El Sayed Mohamed farag-z@eri.sci.eg  1122 

A210 رأفت حلمي عكاشة Raafat Helmy Okasha raafat-h@eri.sci.eg  1124 

A210 طارق حلمى عكاشه Tarek Helmy Okasha Ahmed  o@eri.sci.eg-tarek 1125 

A210 سعيد عبدالمؤمن على Said Abd El Moemen Aly saeid-a@eri.sci.eg  1126 

A210 اشرف عباس حجازى Ashraf Abas Hegazy ashraf-a@eri.sci.eg 1127 

 الرقم  البريد اإللكتروني                           االسم باللغة اإلنجليزية            اللغة العربيةباالسم        رقم الغرفة

 13xx اإلدارة العامة للشئون الهندسية        

  The General Admin. of Engineering Affairs Manager  2795 العامة للشئون الهندسيةمدير عام اإلدارة 

http://phonebook.eri.sci.eg/
mailto:s.mohamed@eri.sci.eg
mailto:anehad@eri.sci.eg
mailto:heba_shawkey@eri.sci.eg
mailto:amr-ma@eri.sci.eg
mailto:QAU.ERI@eri.sci.eg
mailto:QAU.ERI@eri.sci.eg
mailto:QAU.ERI@eri.sci.eg
mailto:talaat88@eri.sci.eg
mailto:sahar1512@eri.sci.eg
mailto:dalia@eri.sci.eg
mailto:mohamed.aly@eri.sci.eg
mailto:mohammedahmed@eri.sci.eg
mailto:azza-l@eri.sci.eg
mailto:hesham-h@eri.sci.eg
mailto:farag-z@eri.sci.eg
mailto:raafat-h@eri.sci.eg
mailto:tarek-o@eri.sci.eg
mailto:saeid-a@eri.sci.eg
mailto:ashraf-a@eri.sci.eg
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  Engineering Affairs Secretary 2796 سكرتارية اإلدارة العامة للشئون الهندسية

 إدارة تشغيل وصيانة المركبات

Garage أحمد جمال أحمد Ahmed Gamal ahmed-g@eri.sci.eg  1304 

Garage محمود ابوبكر خليفة Mahmoud Abo Bakr Khalifa mahmoud-a@eri.sci.eg  1305 

Garage سعيد مليجى ذكر هللا Said Meligy Zekr Allah Said.Meligy@eri.sci.eg 1306 

Garage محمد السيد ابراهيم Mohamed Sayed Ibrahim m-sayed@eri.sci.eg 1308 

Garage عاطف السيد بخيت Atef El Sayed Bekhit atef-e@eri.sci.eg 1310 

 إدارة صيانة المرافق

C104 طارق حسن عبد المجيد Tarek Hassan Abd El Megid tarek-h@eri.sci.eg  1322 

C104 محمد سعيد احمد ابو زيد Mohamed Saeid Ahmed  mohamed-s@eri.sci.eg  1325 

A206 محمد ابراهيم علي شتا Mohamed Ibrahim mohamedibrahim@eri.sci.eg 9  

A206 السيد فهيم عبد الواحد El Sayed Fahim Abd El Wahed  elsayed-f@eri.sci.eg 1326 

 نشاءات والمبانيدارة اإلإ

  Buildings Department Manager 2797 مدير إدارة اإلنشاءات والمباني

B205 مروه كامل حشمت Marwa Kamel marwa-k@eri.sci.eg  1330  

B205 جمال عبد الفتاح محمد Gamal Mostafa gamalmostafa@eri.sci.eg  1331 

B205 محمد عبده أحمد على Mohamed Abdo mohamed-abdo@eri.sci.eg  1332  

B205  منصور عتريس مصطفىأحمد Ahmed Mansour Atrees amatress@eri.sci.eg  1333  

B205 رضوى عبد الرحمن Radwa Abdel Rahman  radwa@eri.sci.eg  1335  

رقم 

 الرقم  البريد اإللكتروني االسم باللغة اإلنجليزية اللغة العربيةباالسم        الغرفة

 17xx ون العلمية والدوليةئالمعهد للتطوير التكنولوجي والش نائب رئيس     

 اإلدارة العامة للمشروعات البحثية                                                                   

  Research Projects Supervisor 2712 البحثيةمشرف اإلدارة العامة للمشروعات 

  Research Projects Manager 2713 مدير عام اإلدارة العامة للمشروعات البحثية

D207 هاله زكريا فهيم Hala Fahim halafahim@eri.sci.eg  1702 

 والتعاون الدوليون العلمية ئاإلدارة العامة للش

  Scientific Affairs Manager 2719 مدير اإلدارة العامة للشؤون العلميه والتعاون الدولي

D208 1701   يسري حمدي حسن 

 إدارة التسجيالت العلمية

  Scientific Records Supervisor 2734 مشرف إدارة التسجيالت العلمية

D205  أماني خليل ابراهيم Amany Khalil Ibrahim amany.khalil@eri.sci.eg 1712 

 إدارة التعاون الدولي

  Cooperation Manager 2733 مدير إدارة التعاون الدولي

D205 سميره عبده صالح Samira Abdo Saleh samira-a@eri.sci.eg   1721 

 يفاد والمؤتمراتإدارة اإل

D205 سلمى مصطفى عزات Salma Moustafa salma.moustafa@eri.sci.eg  1743 

D205 أحمد مصطفى عبدالعال Ahmed Mostafa ahmed_mostafa@eri.sci.eg  1744 

D205 ماجده سيد Magda Sayed magda-s@eri.sci.eg   1745  

http://phonebook.eri.sci.eg/
mailto:ahmed-g@eri.sci.eg
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رقم 

 الرقم البريد اإللكتروني                           االسم باللغة اإلنجليزية             اللغة العربيةباالسم        الغرفة

 10xx اإلدارة العامة للموارد البشرية      

  HR General Manager 2714 مدير عام اإلدارة العامة لتنمية الموارد البشرية

C222     1010 

 الموارد البشريةإدارة عمليات 

  Human Resources Operations Manager 2717 قائم بأعمال مدير إدارة عمليات الموارد البشرية

C207 صفية زغلول عبد التواب Safyah Zaghlol safyah-z@eri.sci.eg  1001 

C212 فاطمه اسماعيل فهمى منير Fatma Esmail fatma@eri.sci.eg  1003 

C207 مصطفى خيرى سعد Moustafa Khairy moustafa.khairy@eri.sci.eg 1004 

C206 دعاء جمال محمد سليمان Doaa Gamal Mohamed d_gamal@eri.sci.eg  1005 

C206 احمد محمد الشبراوى Ahmed Mohammed ahmed.mohammed@eri.sci.eg  1006 

C212 عادل فتحى عبد الحليم Adel Fathy adel-f@eri.sci.eg   1007 

C204 مصطفى عزات يوسف Mostafa Ezzat mostafa-ez@eri.sci.eg  1009 

 ستحقاقات والمزاياإدارة اإل                                                                                             

  Benefits Manager 2716 ستحقاقات والمزايامدير إدارة اإل

C218 عبير عبد المنعم ابراهيم Abeer Abd Elmonem Ibrahim abeer-a@eri.sci.eg   1021 

C220 سامية عبد الرحيم عبد المجيد Samia Abd El Rehim Abd Elmegid  samia-a@eri.sci.eg   1022 

C218 سعاد اسماعيل فهمى Soad Ismai Fahmy soad-i@eri.sci.eg   1025 

C218 ابراهيم حسن عبدالرؤوف Ibrahim Hassan Abd Elraouf ibrahim@eri.sci.eg   1026 

C218 ايمان سيد صديق Eman Sayed Sedik eman-m@eri.sci.eg  1027 

 إدارة التطوير المؤسسي                                                                                                 

  Institutional Development Manager 2715 المؤسسيقائم بأعمال مدير إدارة التطوير 

C207 مرفت محمود خليفه Mervat Mahmoud Khalifa mervatkhalifa@eri.sci.eg  1041 

C207 نجوى سليم محمد احمد Nagwa Selim Mohamed Ahmed nagwa_s@eri.sci.eg   1042 

 الرقم  البريد اإللكتروني                          االسم باللغة اإلنجليزية           اللغة العربيةباالسم        رقم الغرفة

 19xx دارة مراقبة المخزون السلعيإ                  

  Stock Control Manager 2735 مراقبة المخزون السلعيمدير إدارة 

B210 مها محمد اسماعيل Maha Mohamed maha-m@eri.sci.eg  1901 

B210 ايمان عبد السميع محمود Eman Abd El Samea eman-a@eri.sci.eg 1902 

 الرقم  البريد اإللكتروني                         االسم باللغة اإلنجليزية          اللغة العربيةباالسم        رقم الغرفة

 14xx ون اإلداريةئاإلدارة العامة للش          

  Administrative Affairs Manager 2711 ون اإلداريةئمدير اإلدارة العامة للش

 إدارة الخدمات الداخلية

C118 أحمد دسوقى Ahmed Desouky ahmed-d@eri.sci.eg   1402 

C118 فرج عبد الحسيب عبداللطيف Farag Abd El Haseeb farag-a@eri.sci.eg   1403 

C118 سلوى عبد القادر عثمان Salwa Abd El Qader Osman salwa-o@eri.sci.eg   1404 

C118 محمد عبد الهادى ابراهيم Mohamed Abd Elhady mohamed-aa@eri.sci.eg  1405 

C118  عبد هللا عبد الحليمطارق Tarek Abdallah Abd El Halim tarek-a@eri.sci.eg  1406 
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 إدارة السكرتارية والمحفوظات

C120 محمد اسماعيل عبدهللا Mohamed Isamiel mohamed-i@eri.sci.eg   1421 

C120 مارينا عادل Marina Adel marina.adel@eri.sci.eg   1422 

B301 األرشيف Archive System Archivesystem@eri.sci.eg  1423 

C120 يدعنجالء س Naglaa Sead Nagalaa@eri.sci.eg  1424 

رقم 

 الرقم  البريد اإللكتروني االسم باللغة اإلنجليزية    اللغة العربيةباالسم        الغرفة

 12xx اإلدارة العامة للشئون المالية          

  Financial Affairs Manager 2718 دارة العامة للشئون الماليةقائم بأعمال مدير اإل

 إدارة الموازنة

  Budget Manager 2794 قائم بأعمال مدير إدارة الموازنه

C311 امانى محمد سيد Amany Mohammed amany-m@eri.sci.eg    1201 

C311 سهير محبوب محمد Sohair Mahbob sohair-m@eri.sci.eg   1202 

C311 مصطفى عبد هللا Moustafa Abdallah moustafa.abdallah@eri.sci.eg  1203 

C311 أمنيه محمد سيد Omnia Mohammed omnia.mohammed@eri.sci.eg  1204 

 إدارة التعاقدات  )المشتريات( 

  Contract management 2737 إدارة التعاقدات )المشتريات(

C309 هانى عبدالجواد حامد Hany Abdulgawad Hamed Nasr hany.nasr@eri.sci.eg  1221  

C309 حسام الدين حسن محمد Hossam Hassan hossam-e@eri.sci.eg  1224 

C309  عاصم طارق احمد Asem Tarek Ahmed asem.tarek@eri.sci.eg   1225 

C309 احمد سعيد عبدالمؤمن Ahmed Saed ahmed.saed@eri.sci.eg   1226 

 إدارة الحسابات والمراجعة

  Accounts and Auditing Manager 2736 مدير إدارة الحسابات والمراجعة

C307 سيد محمد زكريا Sayed Mohammed sayed.mohammed@eri.sci.eg   1251 

C307 مروة عاطف أحمد محمد Marwa Atef marwa.atef@eri.sci.eg 1252 

C307 منى صابر جمال Mona Saber mona-s@eri.sci.eg  1253 

C307 نجالء كامل اسماعيل Naglaa Kamel nglaa-k@eri.sci.eg  1254 

C307 جنتان مسعد Jantan Mosad jantan.mosad@eri.sci.eg 1255 

C307 سحر احمد عبدالمنعم Sahar Ahmed Abd Elmonem  sahar-a@eri.sci.eg  1257 

C307 ايهاب اسماعيل Ehab Esmail ehab.esmail@eri.sci.eg  1258 

C307 دعاء مجدى Doaa Magdy doaa.magdy@eri.sci.eg  1259 

C307 ايريني وجيه رياض Ereny Wagieh  Erenywagieh@eri.sci.eg 1260 

C104 خالد عبد الفتاح محمد الطويل Khaled Abd Alfattah khaled-a@eri.sci.eg  1261 

C307 جميله متولى Gamela Metwally gamela.metwally@eri.sci.eg 1262 

C322 وليد محمود يوسف Walid Mahmoud Youssef walid.youssef@eri.sci.eg 1263 

C307 هبه على حسين االبياري Heba Ali Hussin Alebiary Heba.Alebiary@eri.sci.eg 1264 

 إدارة المخازن

   Stores Manager 2739 مدير إدارة المخازن

B206    1271 

B204 حسن شاكر ابراهيم Hassan Shaker hassan-s@eri.sci.eg  1272 
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B206 محمد حسن Mohamed Hassan mohamed-a@eri.sci.eg   1273 

B204 محمد نور الدين ابراهيم Mohammed Nour Eldeen mohammed.noureldeen@eri.sci.eg  1275 

B206 محمد سيد حمد ابو بكر Mohamed Sayed Hamad mohamed.hamad@eri.sci.eg 1276 
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 المعامل المتخصصة

رقم 

 الغرفة
 الرقم  البريد اإللكتروني                              االسم باللغة اإلنجليزية      اللغة العربيةباالسم 

 55xx اإلدارة العامة للمعامل المركزية

Central Labs Head 2799 دارة العامة للمعامل المركزيةرئيس اإل   

   Central Labs Secretary 2798 دارة العامة للمعامل المركزيةسكرتارية اإل 

  Central Labs Marketing 2755 لمعامل المركزيةلدارة العامة اإلتسويق  

D324  حسين حسنسمير Samir Hussein samir@eri.sci.eg  5501 

D324 محمد أحمد عبد الرحيم Mohammed Ahmed mohammedahmed@eri.sci.eg  5500 

D320 أحمد شالبى عبد الرحيم Ahmed Shalaby ahmed-s@eri.sci.eg  5504 

D304 احمد محمد الشبراوى Ahmed Mohammed ahmed.mohammed@eri.sci.eg  5505 

D320 ابراهيم مجدى ابراهيم Ibrahim Magdy ibrahim.magdy@eri.sci.eg  5506 

D503 قياسات الموجات الملليمترية  معمل MM Lab MM-Lab@eri.sci.eg 5507 

D505 قياسات االمتصاص النوعي   معمل SAR Lab SAR-Lab@eri.sci.eg 5508 

D507 معمل تصنيع دوائرالترددات الراديوية RF Fabric lab RF-Lab@eri.sci.eg 5509 

D509 معمل النمذجة Prototyping Lab Prototyping-Lab@eri.sci.eg 5510 

D511 معمل اللحام Welding Lab Welding-Lab@eri.sci.eg 5511 

D513 معمل التصميم Designing Lab Designing-Lab@eri.sci.eg 5512 

D522 معمل التصوير Filming Lab Filming-Lab@eri.sci.eg 5513 

D520 معمل تهيئة األلوان Painting Lab Painting-Lab@eri.sci.eg 5514 

D524 اشراف المعامل Labs Supervising  Labs-Supervising@eri.sci.eg 5515 

D524 ادارة معمل النمذجة Prototyping Administration Prototyping-Admin@eri.sci.eg 5516 

D510 ادارة معمل قياسات االمتصاص النوعي SAR Administration SAR-Admin@eri.sci.eg 5517 

D508 الملليمتريةقياسات الموجات   ادارة معمل MM Administration MM-Admin@eri.sci.eg 5518 

D710  أحمد منصور Ahmed Mansour–PCB Lab ahmed-m@eri.sci.eg   5519 

D710 زينب كمال محمد القاضى Zainab Elkady–PCB Lab zainab.elkady@eri.sci.eg  5520 
 

رقم 

 الغرفة

البريد االسم باللغة اإلنجليزية                                                        اللغة العربيةباالسم      

 اإللكتروني
 الرقم 

 50xx لكترونياتاإلالمعمل المتخصص لتطبيقات النانو تكنولوجي في 

  Nano Technology Lab Head 2720 لكترونياتلتطبيقات النانو تكنولوجي في اإل رئيس المعمل المتخصص

Nano Technology Lab Secretary 2721 لكترونياتلتطبيقات النانو تكنولوجي في اإل سكرتارية المعمل المتخصص  

D713        محمود عبد المنعم فخر Mahmoud Fakher Mahmoud@eri.sci.eg  5001 

D718 أحمد محمد فوزى السيد Ahmed Mohamed Fawzy afawzy@eri.sci.eg  5002 

D718 اشرف كمال عيسى منصور Ashraf Kamal ashraf.kamal@eri.sci.eg  5003 

D720 احمد شاكر عابدين حسانين Ahmed Shaker ahmed.shaker@eri.sci.eg  5004 

D720 الحميد محمد عبدالحميد  عبد Abd ElHalim Mohammed Abdelhalim.Mohamed@eri.sci.eg  5005 

D720 محمد سيد احمد الشامى Mohamed Elshamy melshamy@eri.sci.eg  5006 

D720 اسماء االمين محمد احمد Asmaa El Amin Mohammed Asmaa.ElAmin@eri.sci.eg  5007 
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D720 احمد محمود سليم احمد Ahmed Selim ahmed.selim@eri.sci.eg   5008 

D720 مادلين وصفى عبدهللا Madlen Wasfy madlen@eri.sci.eg  5009 

D720 فا طمة الزهراء محمود أحمد Fatma M. Ahmed fatmam.ahmed@eri.sci.eg  5010 
 

 الرقم  البريد اإللكتروني                                 االسم باللغة اإلنجليزية اللغة العربيةباالسم     رقم الغرفة

 51xx  المعمل المتخصص للحوسبة السحابية

  Cloud Lab Head 2724 رئيس المعمل المتخصص للحوسبة السحابية  

   Cloud Lab Secretary  2725 سكرتارية المعمل المتخصص للحوسبة السحابية  

D310  الجنديباسم ابراهيم Basem Ibrahim El-Gindy basem@eri.sci.eg  5101 

C604 سهام محمد صبحى Seham Mohammed Seham.mohammed@eri.sci.eg  5100 

D305  عبد الرحمن شهام Abdelrahman Sheham abdosheham@eri.sci.eg   5102 

D305  أسماء محمود محمد Asmaa Hafez asmaa-hafez@eri.sci.eg  5103 

D306 شعبان حسن  حنان خالد Hanan Khaled hananKhaled@eri.sci.eg   5105 

D308 مها محمد محمود دسوقى Maha Dessoky M_Dessoky@eri.sci.eg  5106 

D308 سالمه محمد على عطاهللا Salma Mohamed salma_mohamed@eri.sci.eg   5107 

D306  مها عبدالعزيز محمد Maha Metawei maha_metawei@eri.sci.eg 5108 

D308 أمانى عبد السميع سعيد Amany Abd El Sameea amany@eri.sci.eg   5109 

D308  وائل سمير عفيفى نبيه Wael Afifi waelsafifi17@eri.sci.eg  5110 

D306  سلمى صابر سيد سيد  Salma Saber salma_saber@eri.sci.eg 5111 

D314 شريف محمد سيف الدين Sherif Saif sherif_saif@eri.sci.eg   5112 
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  األقسام العلمية

 قسم الدوائر الشريطية

رقم 

 الغرفة
البريد                                  السم باللغة اإلنجليزيةا                           العربيةاللغة باالسم 

 اإللكتروني
 الرقم 

 20xx قسم الدوائر الشريطية              

  MicroStrip Head 2740 رئيس قسم الدوائر الشريطية

  Microstrip Secretary 2741 سكرتارية قسم الدوائر الشريطية

B505  هاله عبد المنعم صادق Hala El Sadek helsadek@eri.sci.eg  2001 

B503 بسنت احمد عبدالرحيم Basant Ahmed Abd Alrahim Basant@eri.sci.eg  2000 

B504  عبدالفتاح عبدهللاعصمت Esmat Abd El Fattah Esmat@eri.sci.eg  2772  

B506 داليا محمد نشأت Dalia Mohamed Nashat daliaelsheakh@eri.sci.eg  2002 

B508 إيمان خيرى احمد القناوى Eman Khairy El Kinawy khairy@eri.sci.eg  2003 

B510  تامر جابر محمد على Tamer Gaber Ali Abou El Naga tamer@eri.sci.eg  2004 

B510 هشام محمد عبد الهادى Hesham Abd Al Hady hesham_280@eri.sci.eg  2005 

B508 أيمن محمد فكرى Ayman Mohamed Fekry a_m_fekry@eri.sci.eg  2006 

B508 محمد اسماعيل محمد احمد Mohamed Ismaiel miahmed@eri.sci.eg  2007 

B510 محمد شاكرعبد الفتاح Mohamed Shaker mshaker@eri.sci.eg  2008 

B404 رانيا  رفعت  جمال  قطب Rania Refaat raniarefaat85@eri.sci.eg  2009 

B508  انور سيد عبد الحميد احمد Anwer Sayed anwer.sayed@eri.sci.eg  2010 

B404  ايمان جمال السيد عوف Eman Gamal eman-g@eri.sci.eg  2011 

B404 شذا محمد النادى عيسوى Shaza Al Nadi shazaelnady@eri.sci.eg  2012 

B510 محمد ابو العالء محمد على Mohammed Aboualalaa m.aboualalaa@eri.sci.eg  2015 

B404  نرمين احمد محمد التريسى Nermeen Ahmed Mohammed Nermeen@eri.sci.eg  2016 

B503 عالم محمد احمد عبدالرحمن Allam M. Ameen allamameen@eri.sci.eg  2017 

D506  درديراسامه محمد عبدالحميد Osama Dardeer osamadardeer@eri.sci.eg  2018 

D506  اسماء ابراهيم عفيفى محمد Asmaa Ibrahim asmaa.afifi@eri.sci.eg  2019 

B503  بسنت هشام سيد السيوفى Bassant Hesham Said d.Bassant.h@eri.sci.eg  2020 

B503 جمعه محمود عشرى عيد Gomaa Mahmoud Ashry gomaa.m.ashry@eri.sci.eg  2021 

B506 معتزة عبدالحميد عمر هندى Moataza Hindy Moataza@eri.sci.eg  2023 

B503  يارا اشرف كامل محمد Yara Ashraf yaraashraf@eri.sci.eg  2024 

B503 رانيا عيد احمد شحاته Rania Eid rania.eid@eri.sci.eg  2025 

B503  شيماء عبدالعزيز محمود عثمان Shaimaa Osman shaimaa.osman@eri.sci.eg  2026 
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 قسم المعلوماتية
رقم 

 الرقم    البريد اإللكتروني                باللغة اإلنجليزية االسم   اللغة العربيةباالسم    الغرفة

 21xx قسم المعلوماتية    

Informatics Head 2742 رئيس قسم المعلوماتية   

  Informatics Secretary 2743 سكرتارية قسم المعلوماتية

C709 هبة كمال أصالن Heba Aslan haslan@eri.sci.eg  2101 

C604 سهام محمد صبحى Seham Mohammed Seham.mohammed@eri.sci.eg  2100 

C714 نايرمحمود ونس عبدالظاهر Nayer Wanas nwanas@eri.sci.eg  2102 

C712 غاده فاروق محمود ابراهيم Ghada Farouk ElKabbany gelkabbany@eri.sci.eg  2103 

C714 ايهاب محمد محمود محمد Mohamed Ehab mehab@eri.sci.eg  2104 

C714 محمد احمد حبيش عماره Mohammed Ahmed Hebaishy hebaishy@eri.sci.eg  2105 

C712 سها محمد عبد الحميد عيد Soha Mohamed Eid sohaeid@eri.sci.eg  2106 

C712 نبيله أحمد محمد خضير Nabila Ahmed Khodeir nkhodeir@eri.sci.eg  2107 

C714 محمد محمد نصر الدين Mohamed Nasr Elden mohamed@eri.sci.eg  2108 

C704 سناء حسن ابوالحمايد محمدين Sanaa Hassan shamayed@eri.sci.eg  2109 

C704 فاطمه رشاد بدوى الغنام Fatma Rashad elghannam@eri.sci.eg  2110 

C705 ياسمين خيرت احمد عبد المجيد Yassmin Khairat yassmin.khairat@eri.sci.eg  2111 

C704 سماح اسامه محمد كامل Samah Osama samah@eri.sci.eg  2112 

C706 عالم شحاته حسانين عالم Allam Shehata Hasanin allam@eri.sci.eg  2113 

C703 هايدى عمادالدين حسن بدر Haidi Emad El dean haidi_badr@eri.sci.eg  2114 

C705 شيرين محمد حسن سليمان sherien mohamed hassan sherienm@eri.sci.eg  2115 

C706 محمد سمير محمد Mohamed Samir mohamed_samir@eri.sci.eg  2116 

C705 حسن ابراهيم محمد سيد احمد hassan Ibrahim Sayed hassanibrsayed@eri.sci.eg  2117 

C712 عبير فاروق توفيق على Abeer Farouk abeerfarouk@eri.sci.eg  2118 

C705  محمد عبد الستار محمود Mohamed Elaskily Mohamed_Elaskily@eri.sci.eg 2119 

C705 راندا محمد بيومى احمد امام Randa Biomy randamoh@eri.sci.eg  2120 

C703 احمد ابراهيم الطاهر محمد Ahmed ElTaher Ahmed_Eltaher@eri.sci.eg  2121 

C703 احمد فاروق ابراهيم جعفر Ahmed Farouk ah.gaffer@eri.sci.eg  2122 

C708 احسان مصطفى عابد Ehssan Mostafa Ahmed Abed Eabed@eri.sci.eg  2123 

C703 ابراهيم روبى سيد برميل Ibrahim Sayed ibrahim_elgazwy@eri.sci.eg  2124 

C703 ايات النبوى عبدالحي النحاس Ayat El Nahas ayatelnahas@eri.sci.eg  2125 

C708 سلوى السيد حماده عطيوة Salwa Hamada hesalwa@eri.sci.eg  2126 

C703 عزة حسن ابراهيم الفقي Azza Elfiky azzaelfiky@eri.sci.eg  2128 

C708 محمد نور السيد Mohammed Nour mnour@eri.sci.eg  2129 

C708 منى حافظ محمود Mona Hafyz monah1957@eri.sci.eg  2130 
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  قسم الموجات الميكروئية
رقم 

 الرقم  البريد اإللكتروني                    االسم باللغة اإلنجليزية         اللغة العربيةباالسم      الغرفة

 22xx قسم الموجات الميكروئية        

Microwave Head 2744 رئيس قسم الموجات الميكروئيه  

   Microwave Secretary 2745 سكرتارية قسم الموجات الميكروئيه

B608 أحمد محمد عطيه سالم Ahmed Attiya attiya@eri.sci.eg  2201 

 Basant Ahmed Abd Alrahim Basant@eri.sci.eg    2200 بسنت احمد عبدالرحيم 

B610 خالد فوزى أحمد حسين Khalid Fawzy fkhalid@eri.sci.eg  2202 

B604 هيثم حسين حسين عبدهللا Haythem Abdullah haythem@eri.sci.eg    2203 

B610  أسماء السيد عبد الحميد Asmaa El Sayed Abd El Hameed asmaa@eri.sci.eg   2204 

B608 هانى محمود على عشرى Hany Zamel hany@eri.sci.eg   2205 

B608  محمد نادى عبد العليم Mohamed Nady nady@eri.sci.eg  2206 

B608  خالد مصطفى ابراهيم Khalid Moustafa khalidmoustafa@eri.sci.eg  2207 

B606 والء محمد صبحى Walaa Hassan walaa@eri.sci.eg  2208 

B606  شيرين اسماعيل عبد الرحمن Sherine Ismael sherine.ismail@eri.sci.eg  2209 

B604 ابوالعز أحمد السيد عبدالحميد  Ahmed Abouelez a.e.abouelez@eri.sci.eg  2210 

B606  أبو الحسنمى عبدالعظيم ابراهيم May Aboelhassan May@eri.sci.eg  2211 

B606  ايمان محمد عبد الجواد Eman M. Abd El Gawad  eman@eri.sci.eg  2212 

B606  شيماء احمد مجاهد Shimaa Megahed  shimaa_megahed@eri.sci.eg  2213 

B603 هشام محمد احمد يمانى hesham yamani hesham.yamani@eri.sci.eg  2214 

B603 وليد محمود فهمى احمد Eng. Walid Mahmoud Fahmy walid@eri.sci.eg  2215 

B603  محمود مجدى محمد Mahmoud Magdy mahmoudmagdy@eri.sci.eg  2216 

B605  ندى عبد اللطيف محمد Nada Abd El-latif nada@eri.sci.eg  2217 

B603  ياسمين محمد محمد Yassmeen Afify yassmeenafify@eri.sci.eg  2218 

B605  مى عبدالفتاح صالح Mai Abd El-fattah maiabdelfatah@eri.sci.eg  2219 

D624 نصرالدين عبدالمعيين مصطفي محمد Nasreldeen Mostafa nasreldeen@eri.sci.eg  2280 

B604 عصام عبدالفتاح الديوانى Essam El Diwany  esam_diwany@eri.sci.eg  2282 
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 لكترونية الدقيقةقسم الدوائر اإل
رقم 

 الرقم  البريد اإللكتروني                            االسم باللغة اإلنجليزية              العربيةاللغة باالسم    الغرفة

 23xx لكترونية الدقيقةالدوائر اإلقسم              

VLSI Head 2746 لكترونية الدقيقةالدوائر اإلقسم  رئيس  

  VLSI Secretary 2747 لكترونية الدقيقةسكرتارية قسم الدوائر اإل

 

B705 هبه أحمد شوقى 

Heba Shawky 
heba_shawkey@eri.sci.eg  2301 

B706  حافظ فؤاد عبد الرحمن Hafez Fouad AbdelRahman Salem hafez@eri.sci.eg  2302 

B704 كوثر إبراهيم عرفة عطوة Kawther Ibrahim kawther_ibrahim@eri.sci.eg  2304 

B706 أحمد منصور عتريس مصطفى 
Ahmed Mansour Atrees amatress@eri.sci.eg  2305 

B706  هيثم عزمى محمود Haitham Azmy haitham@eri.sci.eg  2308 

B706  حامد محمد محيى الدين Hamed  Mosalam hamed.mosalam@eri.sci.eg  2310 

B706 محمد على احمد على Mohamed Ali mohamed.ali@eri.sci.eg  2311 

B708 دينا محمد محمود الليثى Dina Ellaithy dina_elessy@eri.sci.eg  2312 

B708  لمياء عاطف السيد Lamiaa Abouelazm lamiaa.abouelazm@eri.sci.eg  2313 

B710  مرفت محمد عادل محمود Mervat Mohamed Adel Mahmoud mervat-m@eri.sci.eg  2314 

B710 هبة هللا حسن محمد دراز Heba Draz hdraz@eri.sci.eg  2317 

B710  نهله العزب عبد اللطيف Nahla Elazab Nahlaelazab@eri.sci.eg  2318 

B708  مروه منصور عبد الفتاح Marwa Mansour marwa_mansour@eri.sci.eg  2319 

B710 راتشيه سيد عبدالعظيم Ratshih Sayed ratshih@eri.sci.eg  2320 

B704 العظيم عبد شيماء عبد الوهاب Shaymaa Abdel Wahab shaymaafouda@eri.sci.eg 2321 

B708 ابتسام عرفه عبد الحميد Ebtsam Arafa ebtsam@eri.sci.eg  2322 

B704 ايمان يوسف احمد سفينه Eman Yousef Ahmed Safina emanyousef2014@eri.sci.eg  2324 
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 قسم الخاليا الضوئية
رقم 

 الرقم  البريد اإللكتروني                            االسم باللغة اإلنجليزية  اللغة العربيةباالسم      الغرفة

 24xx قسم الخاليا الضوئية     

Photovoltaic Head 2748 رئيس قسم الخاليا الضوئية  

  Photovoltaic Secretary 2749 سكرتارية قسم الخاليا الضوئية

A710  عبد الشافى عبدالقادر Abd El Shafy Nafeh Abdelshafyn@eri.sci.eg  2401 

A708  محمد بيومى عبدالقادر زهران Mohamed Bayomy. Zahran mbazahran@eri.sci.eg  2402 

A708 يسرى عبد الجواد السيد 
Yousry Atia yousry_atia@eri.sci.eg  2403 

A704 هناء محمد فرغلى Hanaa Mohamed Fragali hanaam@eri.sci.eg   2404 

A710  عماد احمدعبد الغنى Emad Sweelem emadsweelem@eri.sci.eg  2405 

A708 عارف يوسف عليوه Aref Youssef Alewa aref@eri.sci.eg    2406 

A706  هناء طلبه السيد أحمد Hanaa Tolba hanaa_tolba@eri.sci.eg  2407 

A706 دعاء محمد عطيه حسنين Doaa Mohamed Atayea Doaa@eri.sci.eg   2408 

A708 شريف كمال بكر نوار Sherif Kamal Nawar sherifh@eri.sci.eg  2409 

A710  على عبدالمنعم عبد الحميد Aly Abd El Monam El Kholy aly_elkholy@eri.sci.eg  2410 

A706  امل عبد العال حسن Amal Abdel-Aal amal.elramly@eri.sci.eg  2411 

A710 عمرو لطفى عليوه احمد Amr Lotfy amr@eri.sci.eg  2412 

A704 سحر محمد سعيد صادق Sahar Sadek saharsadek@eri.sci.eg  2413 

A701  طارق محمد السيد Tarek Mohamed tarekmohamed@eri.sci.eg  2414 

A706  هبه سمير عبد المجيد 
Heba Samir Aggour hebasamir@eri.sci.eg  2415 

A704  سحرعبد المنعم عبد الغفار 
Sahar Nasef Sahar_Nasef@eri.sci.eg  2416 

A701  عبدالفتاح عبدالمنعم Abd Al Fatah Omran abdoomran@eri.sci.eg  2418 

A703  احمد سمير عبد العزيز Ahmed Samir ahmed_samir2016@eri.sci.eg  2419 

A703  محمد محمد رفعت Mohammed Refaat mrefaat@eri.sci.eg  2420 

A703 محمد حسين محمدى علي Mohamed Hussein mohamedyali@eri.sci.eg  2422 

A701 مروة محمود احمد طريه Marwa Toraya marwatoraya@eri.sci.eg  2423 

A703 محمد عبداللطيف درويش سليم Mohamed Seleem Mohamed.seleem@eri.sci.eg 2424 

A704 حسن فهمى فاتن حسنى Faten Hosney Faten@eri.sci.eg   2425 

A704 نينيت محمد أحمد عبد الرحمن Ninet Mohamed Ahmed ninet@eri.sci.eg   2426 
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 قسم الحاسبات والنظم
رقم 

 الغرفة
 الرقم  البريد اإللكتروني                               االسم باللغة اإلنجليزية           اللغة العربيةباالسم      

 25xx  ( C7&C6)قسم الحاسبات والنظم        

Computer & Syss Head 2750 رئيس قسم الحاسبات والنظم  

  CSD Secretary  2751 سكرتارية قسم الحاسبات والنظم

C624        محمود عبد المنعم فخر Mahmoud Fakher Mahmoud@eri.sci.eg  2501 

C604 سهام محمد صبحى Seham Mohammed Seham.mohammed@eri.sci.eg  2500 

C622 سلوى محمد محمود نصار Salwa Nassar Salwa@eri.sci.eg    2774  

A405 هشام عزت سالم الديب Hesham El Deeb eldeeb@eri.sci.eg  2775  

A305 شيرين محمد عبدالقادر محرم Sherine Mohammed AbdElKader sherine@eri.sci.eg  2502 

C620 عالء عبد الفتاح سليمان Alaa Abd Al Fatah Alaa@eri.sci.eg   2503 

C620 احمد محمد محمود طوبال Ahmed Tobal Atobal@eri.sci.eg   2506 

C620  هشام فاروق على Hesham Farouk Hesham@eri.sci.eg   2509 

C624 حنان حامد رضوان Hanan Elazhary Hanan@eri.sci.eg   2510 

C720 سوسن مرقس غرغورى Sawsan Morkos sawsan@eri.sci.eg   2512 

C720  هبه احمد عبد السالم Heba El Nemr Heba@eri.sci.eg   2513 

C606 نورهان محمد حسن زايد Nourhan Zayed nourhan@eri.sci.eg   2515 

C614  سحر عبد الحميد حسن Sahar Abdulhamid Mokhtar Sahar@eri.sci.eg   2516 

C724 راندا ابراهيم األنور Randa Ibrahim Elanwar randa.elanwar@eri.sci.eg   2518 

C614 عزه السيد بيومى ابراهيم Azza El-Sayed Bayomy Azza@eri.sci.eg   2519 

C722 جيهان احمد بهجت جمال Gehan Ahmed Bahgat Gehan@eri.sci.eg   2520 

C614  أميره سامى طلعت Amira Samy Talaat am_samy@eri.sci.eg   2521 

C608  أنار سيد عبدالتواب Anar Sayed Abd El Hady anar_Abdelhady@eri.sci.eg   2522 

D314 شريف محمد سيف الدين Sherif Saif sherif_saif@eri.sci.eg   2523 

C612 باسم ابراهيم محمد ابراهيم Basem Ibrahim El-Gindy Basem@eri.sci.eg  2524 

C724   حسن البنا محمود حمدى Hassan EL-Banna hbanna@eri.sci.eg   2525 

C608 طارق محمد ابراهيم سالم Tarek Mohamed Salem tareksalem@eri.sci.eg    2526 

C724  احمد محمد نجيب السيد Ahmed Omara ahmed_omara@eri.sci.eg   2527 

C720  منى محمد محمود محمد Mona Mohamed Mousa mona_moussa@eri.sci.eg   2528 

C724  فاطمه الزهراء عبد الرحمن Fatma Elshahaby fatma_elshahaby@eri.sci.eg  2529 

D308 أمانى عبد السميع سعيد Amany Abd El Sameea amany@eri.sci.eg   2530 

C608  بسمه ممدوح محمد Basma Mamdouh Bbasioni@eri.sci.eg  2531 

C606  فيروز فاروق ابراهيم على Fayroz Farouk fayroz_farouk@eri.sci.eg   2532 

C720  رشا محمود شعيتان Rasha Shoitan rasha.shoitan@eri.sci.eg   2533 

C722  مياده خيرى شحاته Mayada khairy mayada@eri.sci.eg   2534 

D308 مها محمد محمود دسوقى Maha Dessoky M_Dessoky@eri.sci.eg   2536 

D308 سالمه محمد على عطاهللا Salma Mohamed salma_mohamed@eri.sci.eg   2537 

D306  مها عبدالعزيز محمد Maha Metawei maha_metawei@eri.sci.eg   2538 
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C607 نورا يحيى ابراهيم نعمة هللا Nora Yehia Ibrahim nora@eri.sci.eg    2539 

C612  أيمن يوسف مصطفى Ayman Mahgoub aymanmahgoub@eri.sci.eg  2540 

D308  وائل سمير عفيفى نبيه Wael Afifi waelsafifi17@eri.sci.eg  2541 

C709 غادة منير شاكر جاد Ghada Mounier Ghada@eri.sci.eg  2542 

C724  رشا مصطفى محمد Rasha Mostafa rashamostafa@eri.sci.eg   2543 

C709  محمد احمد عبد العزيز Mohamed El Mowafy mohamedelmowafy@eri.sci.eg    2544 

C608 حنان حسين حسين حافظ Hanan hussein hananhussein@eri.sci.eg   2545 

C605 ناهد توفيق حامد Nahed Tawfik nahedtawfik@eri.sci.eg   2546 

C605  آيات عبد الحليم ندا Ayat Nada Ayat@eri.sci.eg  2548 

C605 دعاء على أحمد موسى Doaa Mousa doaa_mousa@eri.sci.eg   2549 

C709  محمد طارق عبد السميع Mohammed Tarek GadAllah Mohammed.tag.1986@eri.sci.eg   2550 

C609 وداد سالم فتوح فتح الباب Wedad Sallam wedad@eri.sci.eg  2552 

C612 سارة عشرى سيد محمد Sara Ashry sara@eri.sci.eg   2553 

C709  أميره أحمد الشرقاوى Amira Ahmed Al-Sharkawy Ibrahim amira.alsharkawy@eri.sci.eg   2554 

C609 رنا صبحى مصطفى سعد Rana Sobhy rana@eri.sci.eg   2556 

C607 محمد عمرو ابراهيم زايد Mohamed Amr mohamed.amr@eri.sci.eg   2558 

C607  ياسين زكريا عبدالسميع Yassin Zakaria yassin.zakaria@eri.sci.eg   2559 

C622 سامية عبدالرازق مشالى Samia Mashaly samia@eri.sci.eg   2560 
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 قسم إلكترونيات الطاقة العالية
رقم 

 الرقم  البريد اإللكتروني                               االسم باللغة اإلنجليزية            اللغة العربيةباالسم  الغرفة

 26xx قسم إلكترونيات الطاقة العالية                     

Power Electronics Head 2752 رئيس قسم إلكترونيات الطاقة العالية   

  Power Electronics Secretary 2753 سكرتارية قسم إلكترونيات الطاقة العالية 

A605 ماجد نجيب فهمي ناشد Maged Nageb Fahmey maged@eri.sci.eg  2601 

A605 هاله زكريا فهيم Hala Fahim halafahim@eri.sci.eg   2600 

A510 ايهاب سري الوكيل Ehab Elwakil elwakil@eri.sci.eg  2602 

A504  محمود عبدالحليم صالح Mahmoud Saleh mahmoudsaleh@eri.sci.eg  2771  

A606 سعيد عبدالمنعم وحش Said Wahsh wahsh@eri.sci.eg  2603 

A501 اسماء كامل سالم عبدالمحسن Asmaa K. Salem asmaasalem@eri.sci.eg  2604 

A605 محمود محمد احمد سالم Mahmoud Mohamd Ahmed Salem msalem@eri.sci.eg 2605 

A604 فائقه محمود حلمى احمد خاطر Faeka Khater khater@eri.sci.eg  2606 

A508 احمد على سليمان منصور Ahmed Aly Mansour mansour@eri.sci.eg   2607 

A508  عرفهاسامه محمد عبد الرحيم Osama Arafa oarafa@eri.sci.eg  2608 

A610  عصام الدين على ابراهيم Esam Eldin Ali Ebrahim essamudin@eri.sci.eg   2609 

A610 ابو المعاطى متولى متولى Abou Elmaaty Abd El-Aal abou@eri.sci.eg    2610 

D3 مجدى كامل سعيد Magdy  Kamel Saeid Mansour magdy-k@eri.sci.eg  2612 

A506 محمد سعيد محمد عبدالمنعم Mohammed Saied Abd El Moteleb moteleb@eri.sci.eg  2613 

A606  ابراهيم حسن عبد الحميد Ebrahim Hasan e.hasan@eri.sci.eg   2614 

A510 عزيزة محمود زكى Aziza Mahmoud Zaki aziza@eri.sci.eg  2615 

A610 فتحى عبد العزيز عبدالغنى Fathy Abd El Aziz  fathy@eri.sci.eg  2616 

A610 أيمن صابر محمد عبد هللا Aymen Saber  alwer@eri.sci.eg  2617 

A608 فوزان محمد سالم Fawzan Mohammed Salem fawzan@eri.sci.eg   2618 

A608 محمد عبد الرحمن عبد السالم Mohammed Abd EL Rahma bakry@eri.sci.eg 2619 

A608 أيمن محمد سليمان مصطفى Ayman Soliman aymansoliman@eri.sci.eg   2621 

A608 هاله شعبان محمد خليل Hala Shaban hala_shaban@eri.sci.eg   2623 

A506 هشام السيد امين الخشاب Hesham El Sayed Amen El Khashab khashab@eri.sci.eg   2624 

A508 منى محمد ممدوح عبد العزيز Mona Mamdouh dr.monamamdouh@eri.sci.eg  2625 

A606 وليد إبراهيم محمد Waled Ibrahim waledibrahim@eri.sci.eg 2627 

A508  غادة أحمد عبد العزيز Ghada Ahmed ghada_ahmed@eri.sci.eg  2628 

A510 ياسر محمود السيد حسن Yasser Arafa yasser@eri.sci.eg  2629 

A603 تامر محمد شحاته قطب Tamer Shehata tamer_shehata@eri.sci.eg  2630 

A601  ريهام محمد عبد الفتاح Reham Mohamed reham@eri.sci.eg  2631 

A604 محمد ابراهيم ابو السبح Mohamed Ibrahim  mohamedibrahi32@eri.sci.eg  2632 

A601 محمد صابر محمد التهامى Mohammed Saber mohammed_saber@eri.sci.eg 2633 

A601 صفاء محمد عزت عمارة Safaa Mohammed Omara Safaa.Mohamed@eri.sci.eg  2634 

A603 أمير يس حسن سليمان Amir Yassen amir@eri.sci.eg   2635 
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D710 زينب كمال محمد القاضى Zainab Elkady zainab.elkady@eri.sci.eg  2636 

A503  عاطف محمد عبد الرازق Atef Mohammed atefmohamed86@eri.sci.eg  2638 

A503 فتحى حامد حسين عوض Fathy Hamed. Awad fathyhamed@eri.sci.eg  2639 

A603  ايهاب خطاب محمد Ehab Khattab e.khattab@eri.sci.eg   2640 

A503 محمد مصطفى احمد السطوحى Mohamed Mostafa Setohy mohamed_setohy@eri.sci.eg   2641 

A503 مها سعيد محجوب سالمان Maha Saeed mahasaeed@eri.sci.eg   2643 

A503  محمد سمير عبد العزيز محمد Mohamed Sameer  sameer@eri.sci.eg  2644 

A601 نورهان احمد ماجد احمد Nourhan Ahmed. Maged Nourhan_Ahmed@eri.sci.eg  2645 

A603 أحمد السيد محمد عبد الرحمن Ahmed Elsayed Abdulrahman Ahmed.elsayed@eri.sci.eg    2646 

A601 اميره محمود عبد الغفار محمد Amira Mahmoud amiramahmoud@eri.sci.eg   2647 

A506 منى نجيب إسكندر قلدس Mona Nagieb Eskander eskander@eri.sci.eg  2648 

A601 بسمة صالح  عبدالجواد محمد Basma Salah basma.salah@eri.sci.eg  2649 

A510 سناء محمد ابراهيم عامر Sanaa Amer sanaa@eri.sci.eg  2650 

A604 خالد محمد سيف الدين سكوري khaled Sakkoury khaled@eri.sci.eg    2651 

A603 محمود أحمد حسانين مرسى Mahmoud Ahmed Hassanin mhd_ahmed21@eri.sci.eg  2652 

A603 أماني مصطفى عبد العزيز عمرو Amany Moustafa Abd EL aziz  amanyamr@eri.sci.eg 2653 
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 المدينة العلمية والتحالفات و الحاضنات

 ومقرات اللجان

رقم 

 الرقم  البريد اإللكتروني                      االسم باللغة اإلنجليزية  اللغة العربيةباالسم       الغرفة

 حاضنات األعمال

C404 سكرتارية الحاضنات Incubators Secretary incubators@eri.sci.eg 2800  

C404 مكتب إدارة برامج الحاضنات incubators incubators@eri.sci.eg 2801 

C403  شركةFruitful Fruitful solutions solutions@eri.sci.eg-Fruitful 2804 

C407  شركةMedusa Medusa Medusa@eri.sci.eg 2806 

 

رقم 

 الرقم  البريد اإللكتروني                         االسم باللغة اإلنجليزية      اللغة العربيةباالسم        الغرفة

 ادارات ذات طابع خاص

 Alliance erialliance2@eri.sci.eg 2802 التحالف 

 Tico Tico@eri.sci.eg 2803 مكتب التكنولوجيا واالبتكار والتسويق 

 

رقم 

 الرقم  البريد اإللكتروني                        االسم باللغة اإلنجليزية    اللغة العربيةباالسم       الغرفة

 اللجان

 Promotions Committee Promotions@eri.sci.eg 2851 لجنة الترقيات 

 

رقم 

 الرقم البريد اإللكتروني                         االسم باللغة اإلنجليزية   اللغة العربيةباالسم     الغرفة

 المدينة العلمية

C504 سكرتارية المدينة العلمية Scientific City Secretary @eri.sci.eg STPERI 2900 

C504 إدارة المدينة العلمية STPERI @eri.sci.eg STPERI 2921 

C507  شركةRFBOX RF-BOX BOX@eri.sci.eg-RF 2922 

C508  شركةMSA MSA MSA@eri.sci.eg 2923 

C520 مركز تحديث الصناعة Industry Development Center Dev@eri.sci.eg-Industry 2924 
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 األرقام المباشرة

 
 المستفيد               الرقم  األسم م
   20226252700+ رقم المعهد السنترال 1

   20226252701+ المعهد ( رقم فاكس المعهد )رئيس 2

   20226252702+ ( Right Faxرقم فاكس المعهد ) 3

   20226252703+ رقم فاكس المعهد )امانة المعهد ( 4

  20226252704+ (ة)الرئيسي 1أمن بوابة المعهد رقم  5

   20226252705+ (ة)الفرعي 2أمن بوابة المعهد رقم  6

  20226252710+ مكتب رئيس المعهد مدير عام اإلدارة العامة لشئون 7

 أ. محمد عبدالهادي ابراهيم 20226252711+ دارة العامة للشئون اإلداريةمدير اإل 8

 د. سحر مختار  20226252712+ المشرف على اإلدارة العامة للمشروعات البحثية 9

  20226252713+ مدير عام اإلدارة العامة للمشروعات البحثية 10

  20226252714+ اإلدارة العامة للموارد البشرية مدير عام 11

 مرفت محمود خليفه أ. 20226252715+ قائم بأعمال مدير إدارة التطوير المؤسسي 12

 عبير عبد المنعم أ. 20226252716+ ستحقاقات والمزايامدير إدارة اإل 13

 صفية زغلول أ.  20226252717+ قائم بأعمال مدير إدارة عمليات الموارد البشرية 14

 أ. ايمان عبد السميع 20226252718+ دارة العامة للشئون الماليةقائم بأعمال مدير اإل 15

 أ. سهام ابراهيم 20226252719+ والتعاون الدولي ةير اإلدارة العامة للشئون العلميمد 16

 محمود عبد المنعم فخرد.  20226252720+ لكترونياتلتطبيقات النانو تكنولوجي في اإل رئيس المعمل المتخصص 17

 أ. دعاء عبدالمنعم مصطفى 20226252721+ لكترونياتلتطبيقات النانو تكنولوجي في اإل سكرتارية رئيس المعمل المتخصص 18

 د. أحمد منصور 20226252722+ لكترونيةلمعمل المتخصص لتصنيع الدوائر اإلرئيس ا 19

   20226252723+ لكترونيةلتصنيع الدوائر اإللمعمل المتخصص سكرتارية ا 20

 محمدد. باسم إبراهيم  20226252724+ رئيس المعمل المتخصص للحوسبة السحابية 21

 أ. سهام محمد صبحى 20226252725+ سكرتارية المعمل المتخصص للحوسبة السحابية 22

 م. أبو الحسن عالم 20226252726+ والتحول الرقمينظم المعلومات إدارة  – مشرف النظم والتطيبقات والدعم الفني 23

 م. نهلة سيد عبدالعظيم  20226252727+ نظم المعلومات والتحول الرقميقائم بأعمال إدارة  24

 محمد د. باسم إبراهيم 20226252728+ دارة نظم المعلومات والتحول الرقميإمشرف   25

 د.هشام عبدالهادي 20226252760+ المشرف على إدارة االمن 26

 الرازق عثمان عبدأ.  20226252730+ المستشار القانوني للمعهد 27

 أ. هناء متولي فهمي رشوان 20226252731+ قائم بأعمال مدير اإلدارة القانونية 28

 د. هبه شوقي 20226252732+ مشرف مركز التدريب المتميز 29

 سميرة عبده صالح أ. 20226252733+ مدير إدارة التعاون الدولي 30

 د. هبه النمر 20226252734+ مشرف إدارة التسجيالت العلمية 31

 أ. مها محمد اسماعيل 20226252735+ مدير إدارة مراقبة المخزون السلعي 32

 أ.فاطمة اسماعيل 20226252736+ مدير إدارة الحسابات والمراجعة 33

 أ. هانى عبدالجواد حامد 20226252737+ مدير إدارة التعاقدات )المشتريات( 34

  20226252738+ إدارة العالقات العامة 35

  20226252739+ مدير إدارة المخازن 36

 د. هاله الصادق  20226252740+ قسم الدوائر الشريطيةرئيس  37

 أ. بسنت احمد عبدالرحيم 20226252741+ سكرتارية قسم الدوائر الشريطية 38

 د. هبة اصالن 20226252742+ المعلوماتيةقسم رئيس  39

 أ. سهام محمد صبحى 20226252743+ سكرتارية قسم المعلوماتية 40

 د. أحمد عطية 20226252744+ قسم الموجات الميكروئيهرئيس  41
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 أ. بسنت احمد عبدالرحيم 20226252745+ سكرتارية قسم الموجات الميكروئيه 42

 د. هبه شوقي 20226252746+ االلكترونية الدقيقةقسم الدوائر رئيس  43

 أ. دعاء عبدالمنعم مصطفى 20226252747+ سكرتارية قسم الدوائر االلكترونية الدقيقة 44

 د. عبدالشافي عبد القادر 20226252748+ قسم الخاليا الضوئيةرئيس  45

  20226252749+ سكرتارية قسم الخاليا الضوئية 46

 د. محمود فخر 20226252750+ الحاسبات والنظمقسم رئيس  47

 أ. سهام محمد صبحى 20226252751+ سكرتارية قسم الحاسبات والنظم 48

 أسامة عرفهد.  20226252752+ قسم إلكترونيات الطاقة العاليةرئيس  49

 أ. هاله زكريا فهيم 20226252753+ سكرتارية قسم إلكترونيات الطاقة العالية  50

  20226252755+ 1تسويق المعامل المركزية 51

   20226252770+ (2رئيس المعهد)  52

 د . محمود صالح 20226252771+ رئيس معهد سابق 53

 د. عصمت 20226252772+ رئيس معهد سابق 54

  20226252773+ رئيس معهد سابق 55

 د. سلوى نصار 20226252774+ رئيس معهد سابق 56

 د. هشام الديب 20226252775+ رئيس معهد سابق 57

 شيرين محمد عبدالقادر د. 20226252777+ رئيس المعهد  58

 أ. طلعت طارق طلعت 20226252778+ (1سكرتارية رئيس المعهد ) 59

 أ. سحر معبد عبيد 20226252779+ (2سكرتارية رئيس المعهد ) 60

 ابراهيم أ. داليا محمد 20226252780+ (3سكرتارية رئيس المعهد ) 61

 د.أسامة معوض دويدار 20226252781+ رئيس اإلدارة المركزية لشئون األمانة العامة 62

 أ. ماجده سيد 20226252782+ سكرتارية رئيس اإلدارة المركزية لشئون األمانة العامة 63

  20226252784+ سكرتارية نائب رئيس المعهد للبحوث العلمية 64

  20226252785+ للبحوث العلميةنائب رئيس المعهد  65

 أماني محمد السيدأ.  20226252794+ قائم بأعمال مدير إدارة الموازنة 66

  20226252795+ اإلدارة العامة للشئون الهندسيةمستشار  67

 رضوى عبد الرحمن 20226252796+ سكرتارية اإلدارة العامة للشئون الهندسية 68

 م. محمد عبده أحمد على 20226252797+ والمبانيمدير إدارة االنشاءات  69

 أ. محمد أحمد عبد الرحيم 20226252798+ سكرتارية االدارة العامة للمعامل المركزية 70

 م. سمير حسين 20226252799+ مدير عام االدارة العامة للمعامل المركزية 71
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  WebEx Roomsالغرف اإلفتراضية لإلجتماعات على شبكة االنترنت 

 
 الرابط الغرفه المستفيد م
 eri.chairman https://eri2020.webex.com/meet/eri.chairman رئيس المعهد 1

 Tkerihall  https://eri2020.webex.com/meet/tkerihall كامل د. طارققاعة  2

 A401 MeetingA401  https://eri2020.webex.com/meet/meetingA401قاعة مجلس اإلدارة  3

 B210 MeetingB210  https://eri2020.webex.com/meet/meetingB210قاعة اجتماعات  4

 Nano  https://eri2020.webex.com/meet/nano المعمل المتخصص لتطبيقات النانو تكنولوجي في االلكترونيات 5

 Circuits  https://eri2020.webex.com/meet/circuits المعمل المتخصص لتصنيع الدوائر االلكترونية 6

 Cloud  https://eri2020.webex.com/meet/cloud المعمل المتخصص للحوسبة السحابية 7

 Microstrip  https://eri2020.webex.com/meet/microstrip قسم الدوائر الشريطية 8

  Informatics  https://eri2020.webex.com/meet/informatics قسم المعلوماتية 9

  Microwave  https://eri2020.webex.com/meet/microwave قسم الموجات الميكروئيه 10

 Microelectronics  https://eri2020.webex.com/meet/microelectronics قسم الدوائر االلكترونية الدقيقة 11

  Photovolatic  https://eri2020.webex.com/meet/photovolatic قسم الخاليا الضوئية 12

  Computers  https://eri2020.webex.com/meet/computers قسم الحاسبات والنظم 13

 Power  https://eri2020.webex.com/meet/power قسم إلكترونيات الطاقة العالية  14

 Labs  https://eri2020.webex.com/meet/labs االدارة العامة للمعامل المركزية 15

 

لمزيد من المعلومات واالستفسارات يرجي التنسيق من خالل سكرتارية القسم مع إدارة نظم المعلومات والتحول  ●

 support@eri.sci.egالرقمي 
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