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مركتتز   معلومتتات   قطتتاع    البتترول  العنتتتوان :
 ١)أ( مكرر شتتارع أحمد الزمر - املنطقة الثامنة 

 مدينتتة    نصتتر.
  ت : 22766506-227665١5           ف : 2273852١

االشتتراكات :  هيئة البرول -شتتارع فلستتطني
 الشتتطر الرابع -املعادى الجديدة - القاهرة - ج.م.ع

 ت : 27065985 - 27065959

االشتتراك الستتنوى :  جمهورية مصر العربية :
80 جنيهتتًا   مصريتتًا           

 •  البتتتتاد العربيتتتة  : 60 دوالرًا امريكيتتًا    
  •  البتتاد األجنبيتتة  : 70  دوالرًا أمريكيتتًا

  أو متتا يعادلهتتا 

 www.petroleum.gov.eg
E-mail:petro_media@hotmail.com

petro_media@ymail.com

اإلشــراف الفــنى
منى زكى اأمني

رئيـس التحـرير
حمدى عبد العزيز

مجلـس االدارة
مهنـــــــد�س عابـــد عـــز الرجـال 
مهنـــــــد�س اأ�ســــامة البقلى
كيميــــــائـى �سعــــــد هــــــــالل

مهنـــــــد�س حممـد عبد العظيم 
حمــــــــــدى عبـــــد العزيـــــــــــز

هيئة التحــــريـر
چيــولــوچى اأ�ســرف فـــرج 
مهنــد�سـة هـــالة قا�سـم

مهند�س اأميــن حممود عمـارة 

نائب رئيس  التحــــريـر
ماجدة عبد الغنى زغلول


