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االســــــــــم
بيشوي عادل حلمي عطية
طه شكري عبد الستار عبد اللطيف
محمد يسري احمد محمد
محمود قرشي سيد عطيه
احمد كامل حافظ السيد
محمد علي سيد علي محمد
سالم احمد عبد الحميد عطية العيساوي
عمر حمدي محمد فؤاد عبد اللطيف
احمد فتحي حسن سليمان طعيمه
ياسر ربيع محمد حسن
اسالم إبراهيم خليل محمد

وليد ايهاب سعد عبدالرحمن
كيرلس عدلي معوض أبو السعد
طالل محمد أبو الحسن الشاذلي
كيرلس انسي فهيم عبد القدوس
كيرلس عيد شوقي عازر
احمد خلف حسن سيد
ايمن محمد احمد أبو العال
عبد الرحمن احمد شمردل امين
احمد صالح الدين عبد الفتاح فرحات
كيرلس جمال سعد قليني
محمد سعد صادق الجندي
عمرو سمير عبده علي
زياد محسن محمد احمد
فارس محمد عيد محمد
فادي موريس مرقص متياس
عمر بدر الدين عبد الكريم حسين
محمد ايمن شاهين سليمان
محمد خالد أبو المجد محمود
عمر خالد داود بنيسه جابر
محمد اسامه محمد مهدي
احمد محمد محمود عبد الحافظ
فادي جورج بطرس صوصه
محمد خالد احمد عبد الحميد
احمد زكريا محمد علي
هشام حسن علي عبد التواب
عبد الرحمن رضا سيد احمد
مصطفي عبد الحميد محمد احمد
جوزيف عادل منير عزت عطية
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احمد سمير إبراهيم عبد اللطيف الطنطاوي
احمد محمد حسن مصطفي
مصطفي عبد السالم محمود محمد
محمد ربيع علي عبد الرؤوف
محمد بكر احمد بكر
محمود خالد محمد عبد الفتاح النجار
احمد تامر ممتاز عبد الخالق سالمة
كريم هاني محمد عبد الحليم
عطا احمد عطا عبد الحميد
زياد محمد علي مصطفي عبد الرازق
مصطفي محمود محمد البنهاوي
مصطفي محمود علي محمد
عمر حسني عبد اللطيف نور الدين
عمرو طارق سعد عوض عجمي
مجدي عبد المعبود إبراهيم الفقي
احمد عيسي عبد الجابر عبد الرحمن
احمد عالء إبراهيم مخلوف
محمود احمد عبد الجليل سعد الدين
بالل سمير محمد عبد الخالق
محمد فكري السيد حميد
خالد حافظ احمد علي
محمد عبد العظيم خالد محمد
ابانوب يعقوب عدلي شاكر
خالد خليل فاروق خليل محمد
محمود سامي محمد عفيفي
عمرو محمد امين عبد الحميد
ابانوب ناجح نسيم رزق
احمد سمير خير علي
محمد إبراهيم محمد إبراهيم فتيح
عمر هشام بكر محمد عبد الجليل
احمد محمد السيد سليمان

بسام محمد محسن يونس
محمد بشير محمد عبد الحميد مرعي

عبدهللا صالح منصور صالح
محمد عادل ادريس علي رضوان
عبد العزيز طلعت عبد العزيز إبراهيم
مصطفي كمال عبد العزيز احمد
احمد محمد شاكر الحسيني محمد
محمد احمد إبراهيم علي مقلد
عبد الرحمن عبد الرازق صديق موسي
عمرو ممدوح محمد محمود
محمد مصطفي محمد إبراهيم محمد
بكر أبو بكر محمد الطرابيلي
محمد ماهر محمد الطاهر سليم
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احمد عبد الفتاح السيد ديوان
كريم هالل سعد كامل عفيفي
حاتم عبد هللا عبده إبراهيم
حازم طه محمد قناوي
محمد شلبي حسن نعيم شلبي
مارك مكرم فؤاد شويل
احمد أنور عبد الحليم محمود عبد النبي
مينا رأفت بشري عطيه
محمد ايمن عبد العليم ناجي عبد المقصود

احمد محمد عبد المنعم محمد
مصطفي علي حسن حسن جاد هللا
احمد شاذلي عبد العزيز محمد
علي امين علي دسوقي
المعتصم باهلل أسامة مصطفي محمد
محمد عبد الرحيم بدر احمد
وسام جرجس عياد سيف
احمد شفيق محمد عبد العال
احمد السيد محمد مصطفي الشيخ
احمد عصام الدين عبد المنعم مرسي قنديل

صالح سعيد رجب محمود
مصطفي سيد حامد عبد الفتاح
باسل سلطان حسين سلطان
مينا مجدي ادوار حكيم
محمد عبد الحميد عبد الرحمن علي يونس
خالد علي مصطفي علي مصطفي محمد
باسم محمد مبارك عطا هللا
خالد سعد مسعد طه السيد فراج
محمد جمعه زكريا سليمان
هاني صبحي عبد العزيز نصار
محمد يحى انس إبراهيم علي
شنوده جميل لمعي غبريال
كريم مرتضي محمد منصور
احمد عاطف محمد موسي زيدان
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 1احمد عامر عبد السالم حمد هللا
 2محمد صابر محمد احمد
 3محمود محمد جاد الرب عبد الرحيم
 4اسالم محمد علي فتح الباب
 5محمد السيد عبد الرازق
 6محمد حمدى احمد امين
 7خالد صالح عبد الجواد إسماعيل
 8جمال صبري السيد عثمان علي
 9محمد عبد الرحمن محمود عرفات
 10مصطفي محمود متولي محمد
 11محمد رمضان حسين عرقوب

نتيجة إختبارات الحاسب اآللى طبقا ً لإلعالن الخارجى رقم 2021/1
للسادة المرشحين لشغل وظيفة مهندس حاسبات
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االســــــــــم
علي محمد علي إبراهيم
محمد أشرف منير العيساوي
محمد السيد السيد عبدة البلبيسي
عالء محمد عالء الدين عطا
أحمد محمد فخر الدين محمد بكار
محمود عباس عبد اللطيف سليمان
اسالم سامي عبد المنعم علي
شريف عبد هللا محمد ديغم
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االســــــــــم
فيليب عبد السيد صموئيل صليب

أحمد محي الدين عبد الفتاح عبد العاطي
عبد الرحمن أحمد أحمد محمد

سامر عصام الدين مختار توكل
أحمد محمد عبد الستار امام

حسام محمد شعبان
عبد الرحمن عمرو أحمد صالح سويلم
طارق شريف عبد الجليل جاد أحمد
أحمد محمد سعيد محمد األكحل
عمر وائل سعيد حسين الجنايني
أحمد محمد زكي سيد سيد أحمد بكر
عبد الرحمن خميس محمد بركة
محمود محمد محمد محمد دويدار
مصطفي اشرف إبراهيم مراد شعبان
ماريو عطيتو قديس أيوب
عمرعبد النبي عمر السيد
محمد أشرف محمد موسي
احمد عبد هللا احمد عبد الرحمن
مروان يوسف عبد الغني محمد النجدي
وليد عماد الدين أحمد علي
محمد عصام سيد حسن شومان
عبده بكري عيد سليمان
عمر رجائي محمد جالل البنا البطل
عمر عبد الحكيم عمر محمد
عبد الرحمن أحمد السعيد فلفل
احمد مجدى العربى محمد
محمود سامى راشون عبد العظيم
محمد السيد محمد الفقي
مصطفي عيد سيد أبو العنيين

يحيى حافظ صبحى حافظ
شريف محمد فتح هللا محمد الفحل

خالد منصور احمد
محمد رضا المحمدي حماد
مهند محمود هاشم محمود جوده
محمد نصر الدين أنور رضوان
محمد محمود أحمد عبد الوهاب
طارق إبراهيم محمد مجاهد سبع
عبد العزيز مجدي عبد العزيزمحمد حسن
محمد ناصر رمضان علي إسماعيل
محمد السيد علي بيومي
محمد علي بيومي إبراهيم
اسالم السعيد أبو العنين الدرافي
محمد عاطف حمدي عبد السالم
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محمد احمد احمد موسي
محمود محمد عبد العليم محمد طه
أحمد حسني أحمد يوسف
أحمد عبد الجواد حامد حسن
أحمد ابراهيم أحمد خليل

احمد حسن الشربيني حسانين
إيهاب السيد متولي احمد
أحمد عادل سالمة منصور حسان
أحمد جمال أحمد عبده العريان
محمد سعد محمد احمد
احمد جابر محمد احمد حسن

إبراهيم محمد إبراهيم شلبي شومان
وائل عبد الرحمن عبد الرحمن امين
حسام الدين ممدوح سيد أحمد

أحمد عبد الكريم إبراهيم عوض صالح
طارق محمد محمود عثمان
كيرلس عوني حسني راغب
أحمد أسامة صبحي محمد إبراهيم

محمود سالم عطية نصر هللا
محمد يحي جالل حسن

محمود اشرف محمد كرم هللا
عبد هللا نبيل علي السيد محمد

احمد عالء جمعه
محمود محمد صبري طه
احمد إبراهيم عبد العظيم صديق
يوسف جمال صالح عبد الفتاح
أحمد عصام عبد الفتاح محمد العدلي
أمير وديع عيسي عوض هللا

نبيل سيد عواد يوسف
مينا سمير عطية جبره
عمر ناصر جمعه محمد
محمد عطيه محمد أحمد طنطاوي
أحمد محمد لبيب محمد
أحمد محمد أحمد إبراهيم
أحمد وجيه مصطفي محمد
محمد شريف عبد الشافي عبد الغني
أحمد عبد العزيز أبو العطا رخا
محمد قرني عبد الستار أحمد

محمود عبده على محمد
احمد نجيب محفوظ العسلي

محمد حسن علي علي حموده
محمد حسام عبد الرحيم محمد
محمد فتحى محمود سمرة
محمد عبد المعطي إسماعيل محمد نصر
مصطفي رضا محمد إبراهيم أحمد
محمود سعد الدين رشدي محمود
علي امير ياقوت إبراهيم ياقوت

عادل محمود إبراهيم صابر الديسطي
مصعب إبراهيم محمد أحمد أبو علي
محمد طارق محمد نعيم
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عبد هللا جمال محمد المسعد محمد
عمرو حسن احمد عبد الحافظ
اسالم حسين احمد حسين

عالء الدين أحمد بدوي السيد
محمد مجدى إبراهيم عبد الموجود
محمد عبد الحكيم محمد علي
أحمد محمد فكري محمد إبراهيم
محمد مجدي عبد العزيز عبد القادر المالح
سامي كمال السيد أحمد علي
مينا جمال سعد قليني
أحمد محمد عبد الحميد محمد جميلة
كريم أشرف السيد حسنين فريد
سالم صالح سالم مصري
إبراهيم محمد عبد الهادي سليم

أحمد سعيد رضوان غنايم
محمد حامد محمد حامد عبد الرحمن
أحمد عصام محمد صالح الدين محمد
أحمد علي نور الدين احمد

محمد عبد الرازق يوسف محمد
أحمد عمر محمد فهمي
محمد أحمد سيد محمد
عمر عثمان توني أحمد
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احمد محمود محمد محمود
طارق احمد عبد الفتاح عبد الحليم احمد
عبد الرحمن محمد فيروز محمد
اسالم احمد عبد الحميد سويد
أحمد جمال محمد محمد عبد الدايم
احمد عبد الوهاب حمدان جاد الرب
محمد عاطف محمد عبد المجيد
احمد خليفة محمد خليفة
أحمد حسن سعد عبد الوهاب حلوة
احمد حسن محمد إبراهيم صالح
حسن زكى محمود احمد
محمود عادل عبد السالم محمد على
كيرلس اشرف موسيلينى سلوانى
عبد الرحمن محمد فؤاد أبو المجد
فتحي الحسن محمد محمد شحاته
شادى مصطفى احمد محمد
رضوان حسين كامل عبد الرازق
محمد عصام الدين عبد الفتاح صالح
محمد خالد احمد عبد الجيد
محمد عاطف احمد علي
فتحى محمد عبد العزيز احمد عبد الرحيم
عبد الرحمن أحمد أنور إبراهيم
محمد هانى امين محمد الكريم
محمد محمود عدلى محمد
محمد عادل محمد عبد الرؤوف
عصام علي محمود محمد
عبد المنعم محمد احمد السيد
عبد العزيز خلف احمد فرغلى
ياسر سيد عبد هللا محمد
مصطفي محمد محمد عالم
محمد إبراهيم عطيه إبراهيم
عبد الرحمن خالد محمود مصطفى
اسالم محمد السيد عبد الرحيم
عاشور محمد عبد الوهاب احمد
ماركو ميخائيل حنا ميخائيل
احمد رجب حمزة جالل
إسماعيل فتحي أحمد محمد
جورج نشأت فوزى شفيق
احمد محمد احمد السيد
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محمد هاني جمال الدين السعيد القهوجي
احمد مجدى عبده إبراهيم
مصطفى حمدى جابر عبد المولى
محمد كمال مروان الطوخى هدهود
محمد على السيد أبو صير
احمد ابراهيم على احمد
محمد احمد نصر شادى
هاني صالح عشيري محمد
احمد غريب محمد صبحى ثابت
احمد سعيد محمد محمد
عبدالرحمن خلف محمد
محمد حامد محمد النشرتي
احمد محمد احمد حسين عبده
احمد محمد عبد العزيز عبد العال
أحمد نصر عبد الغني عبد هللا علي حبيب
عمرو عبد الحى عبد الحميد عبد الحى
احمد اسماعيل عبدالحكيم حسن
احمد محمود احمد محمد
احمد عبدهللا محمد العرباوى
رافت حنفى رافت احمد
امجد إيهاب محمد محمد هالل
محمد طارق زينهم عبد هللا
محمد سعيد مرسى عبد الرحمن الدالى
توفيق سعيد توفيق عبد القادر
ايمن احمد محمد زيدان على
كيرلس نادي شنودة قديس
محمود محمد عبد الحميد إبراهيم
محمد جمال خلف محمد عثمان
أحمد رفعت محمد خضر
عبد الرحمن محمد عبد المنعم محمد
احمد مختار محمد احمد
عمرو رفاعي كامل محمد
أحمد أشرف علي علي عثمان
احمد فتحي خضري محمد
عبد الرحمن هشام على إسماعيل
إسماعيل حمدي عبد الفتاح الصاوي
محمد يوسف محمد عبد الحميد
احمد فتحي منشاوي عسكر
حمد محمد حمد فرج
احمد السيد احمد عبد الرحمن الوكيل
عبد هللا محمد فراج محمود
محمد مصطفى سعد كامل
محمود عبده أحمد علي
محمد كمال إسماعيل محمد النجار
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مصطفي عادل فتحي عبد الحميد
امجد سعيد فتحى حنا إبراهيم
يوسف محمود السيد إبراهيم
محمود عبد القادر احمد عبد القادر
سعد محمد سعد حسن النجار
محمد عبد الرحمن سالم عبد الرحمن
عبد هللا عمر عبد هللا محمد
احمد السيد عطا محمد
احمد نجيب احمد سعدون على
محمود محمد محمد خلف
بيتر نصر رشيد يوسف
محمد عبد الراضى محمود على
محمد خالد سلطان شلقامى
مؤمن مصطفى محمد سيد
احمد رمضان احمد أبو الحسن
سيد محمد حسن محمد
محمد احمد عبد الستار الصادق
محمود رضا عبد المقصود
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م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

االســــــــــم
عبد الرحمن يسرى احمد محمد على
محمود محمد محمود حسان
عال محمود حسين احمد
احمد عاطف محمد عبد المجيد
محمد خالد هالل
محمد هيثم عبده محمد
عمر عادل سعيد عبد الغفار
احمد محمد عبد السميع عبد الفتاح حسين قشطي

عمر محمد عبد الحميد إبراهيم
خالد محمد توفيق عباس
عمر محمد محمد أحمد شعيب
جون طوبيا درياس مقار
جهاد ناجي حسن عبد الحميد
ميرا وهيب ثابت مليكة
يوسف ثبات محمد عثمان حسين
ماهر عبد القادر إبراهيم القطرى
ابانوب نبيل سعد الجندى
أحمد رشاد فتح هللا عبدالجواد
اسراء شعبان اسماعيل خليل
كريم احمد فؤاد محمود احمد فؤاد
عبد الرحمن ممدوح محمد ممدوح
اية عبد المحسن عبد الفتاح
روان سمير محمد حسنى حسنين
برنابا القس داود ناشد
يسرا ذين العابدين زكي علي
والء إسماعيل سعيد محمد
عبد المنعم عبد المعطى زيدان
أحمد عبد الناصر محمد رضوان
عليا باسم عادل عبد المنعم
مينا عادل عدلى فهمى
محمد رضا محمد ابراهيم
معتز محمد عبدالقادر خليل محمد
أحمد هشام حسين بدوى
يوسف جودت عبد البر احمد
احمد سعد بحيرى سعد عسكر
فضل ممدوح فضل أحمد أبو حميدى
صالح عبد الفتاح صالح علي
محمد اشرف محمد عويس
محمود فاروق أحمد عبدالعزيز

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

سيف هللا عالء الدين حسين
محمد ماهر فهمى محمد احمد
ضياء محمد محمد طه
محمود طه محمد عوض
مصطفى احمد هانى عبد الفتاح
خالد جاد محمود أحمد عبدالغنى
احمد رضا فتحى محمد
محمد ياسر شوقى مصطفى
اسالم خالد صبحي عبد العظيم
إبراهيم محمود إبراهيم محمد
احمد محمد احمد حسانين
فهمى محمود فهمى محمد عطا
احمد معبد حسنى عبد الحميد
عاطف الششتاوى أحمد الششتاوى
أحمد ربيع مصطفى عبد العال
روان محمد محمد الذكى
عبدالرحمن إبراهيم فرج عبدالعزيز
هبه هللا ميسره محمد عبد الرازق
محمد سعد السيد الدمالوى
رحمه حمدى فتوح السيد
محمد عالء الدين عبدالفتاح محمد عيسوى

سارة ياسر عبدالحميد سيد
محمود نبيل محمد محمد حنفى
عمر خالد عمر احمد
إبراهيم أبو العنين إبراهيم
شريف رضا محمد محمد
كريم شلبي محمد إبراهيم
مودة على شوقى على البسيونى
حسام احمد عبد الجواد حسين علوان
ياسمين جمال عبد هللا السيد احمد
محمد علي السيد محمد السيد
منة هللا عامر محمد مصطفي
اسالم محمد التهامى عبد هللا
محمد السيد محمد علي
سارة جمال متولى محمد حرب
إياد خالد مغازى أحمد
احمد محمد احمد عبدالخالق
محمد السيد محمد إبراهيم حجر
نوار حمدي نوار عبد الرازق
احمد محمد السيد على
اسالم عزت طه عبد الجليل
أحمد محي الدين لطفي حامد
أية عادل مدنى عبدالعال أبو العال
ريموندا مدحت نصر رزق

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

محمد سالم طه محمد هيكل
حازم محمد محمود علي
مى عبد العزيز محمد على
محمد إبراهيم احمد محروس عبد هللا
محمد جمال محمد أحمد
احمد ماهر عكاشة إبراهيم
عمر سيد دسوقى السيد
محمود الصباحي أبو المعاطي
إسالم سمير عبدالفتاح السيد
محمود جمال محمد فتحى حسين عبد هللا
محمد محمود أحمد السيد نايل
أالء احمد حسن عبد الحميد
طارق على احمد رشاد عبد الاله الديب
مينا رأفت نجيب عبدالملك
اسالم السيد محمد
محمد توفيق محمد توفيق أحمد
محمد عصام الدين احمد خضر
محمد نبيل محمد حلمى محمد
أحمد عماد فتحى سليمان
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