
 الشركة الوطنية لخدمات المالحة الجوية 
 قطاع التنمية اإلدارية

 شئون العاملين  إدارة  
 

 

 رامى

 

 . سائق سادس /أسماء الساده المرشحون الجراء االختبارات الفنيه لوظيفة 
      

 ميعاد اإلختبارات األســم م
 ايمن شعبان عبد الحافظ هديه 1

  11إلى  1من مسلسل 

 11/11/1112يوم 

 الساعة العاشرة صباحا  

باإلدارة العامة للنقل 

 الميكانيكى

بجوار مركز القاهرة للمالحة 

 الجوية

 يق قرية البضائع طر

 احمد صالح امين بركه 1
 صالح حسين سعد عمر  3
 شكرى خالد يحيى طه  4
 مبارك رمضان عبد الفتاح عبد المعطى 1
 محمد محمود حسن محمد عمر 2
 محمود السيد الشحات احمد 7
 فرج رافت محمد محمد 1
 محمد جمال محمد احمد حسانين 9
 الم على محمد حسين عبد الس 11
 سيد حسن سيد أبو السعود 11
 كريم حسين سيد احمد  11
 احمد عبد هللا احمد  13
 محمد احمد صالح محمود  14
 محمد احمد سعد زغلول 11
 مدحت عبد العظيم عبد المنعم عباده 12

  31إلى  12من مسلسل 

 19/11/1112يوم 

 الساعة العاشرة صباحا  

باإلدارة العامة للنقل 

 الميكانيكى

بجوار مركز القاهرة للمالحة 

 الجوية

 طريق قرية البضائع

 محمد سعيد إبراهيم عوض 17
 أبو بكر محمد سالمه محمد 11
 احمد حسن على حسن حسن 19
 حلمى فتوح عبد الاله الضوى 11
 محمود سعد على السيد  11
 خالد سيد محمد على  11
 محمد كامل حسن خليفه  13
 محمد حسن محمود زيدان  14
 محمد إبراهيم السيد إبراهيم احمد 11
 محمد عبد الحميد السيد عبده  12
 محمد صالح سعيد احمد  17
 محمود سويلم عبد هللا محمد  11
 السيد عبد ربه منصور عبد ربه 19
 احمد فهمى معوض محمد حسن  31
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 مصطفى نجيب حسين مرعى 31

 41إلى  31من مسلسل 

 11/11/1112يوم 

 الساعة العاشرة صباحا  

 باإلدارة العامة للنقل الميكانيكى

بجوار مركز القاهرة للمالحة 

 الجوية

  طريق قرية البضائع

 احمد محمد سيف النصر  31

 محمد سالم نوفل حسين  33

 محمود عجمى رياض عب التواب  34

 مايكل جاد الرب يوسف اندراوس 31

 فراج عبد الباقى  محمد 32

 مصطفى كامل أبو زيد  37

 احمد الشاذلى سليمان الشاذلى  31

 عبد الواحد فرج على حزين  39

 عبد الرحيم على السيد على  41

 احمد عيد مرعى حسين  41

 سمير مصلح محمد سالمه  41

 عالء جابر عبد العال احمد  43

 على صادق عبد المنصف  44

 سعد حسن احمد  ايمن 41
 


