
 م2021لسنة  (1) دين من الوظائف في اإلعالن رقمأسماء المستبع

 18/3/2021للتقدم بعد انتهاء مدة اإلعالن المنتهية في 

 

 تاريـــــخ التقديـــــم االســـــم م

 28/6/2021 معتز محمود أحمد أحمد الجيار  1

 28/6/2021 نوران ثروت ابراهيم 2

 28/6/2021 عبد هللا سعد ابراهيم 3

 29/6/2021 أحمد سعيد أحمد خليل 4

 3/7/2021 أحمد محمد عبد الرحمن عبد الوهاب  5

 29/6/2021 فهمى موسي فهمى حسب هللا 6

 27/6/2021 عبد المنعم محمد عبد المنعم على  7

 30/6/2021 محمد ربيع خوجلى أبوزيد 8

 29/6/2021 أحمد رجب حمزة 9

 30/6/2021 مصطفى جمال موسي على  10

 29/6/2021 محمد عبد السالم محمد حسنين 11

 29/6/2021 محمود محمد محمد سليمان 12

 27/6/2021 زياد جمال عبد الجواد السيد 13

 30/6/2021 أحمد حامد لطفى حسين 14

 30/6/2021 رضا عيد حسن محمد كريم 15

 30/6/2021 أيمن محمد كمال أحمد محمد 16

 29/6/2021 عمر خالد محمد فكرى 17

 30/6/2021 إسالم محمد على إسماعيل 18

 29/6/2021 مصطفى عبد الرحمن محمد حسين 19

 30/6/2021 محمد عيسى عبد المعطى فرغل 20

 30/6/2021 عبد الرحمن الخضر محمد سلطان  21

 27/6/2021 هيثم سامى محمد شحاته دغيدى 22

 27/6/2021 ميمى أحمد عبد النبىأحمد  23

 27/6/2021 عمر محمد السيد محمد عبد القادر 24

 27/6/2021 إسماعيل محمد مرسى حسن 25

 21/6/2021 محمد رمضان عبد السالم عبد العزيز 26

 27/6/2021 حسين فوزى حسين على محمد 27

 21/6/2021 وليد سيد عيد أحمد محمد 28

 27/6/2021 الحميد عبد الحميد محمد عبد 29

 29/6/2021 أحمد حامد حسنى اسماعيل 30

 28/6/2021 أحمد عبد العليم سعد أحمد 31

 28/6/2021 محمد حسن عبد هللا حسن 32

 28/6/2021 حسام الدين محمد عباس  33

 27/6/2021 محمود عبد الرازق عبد الباقى 34

 27/6/2021 محمود رأفت محمود السيد 35

 28/6/2021 خالد محمد محمد عبد العزيز خالد 36

 1/7/2021 محمد سمير محمد أبو العزم  37

 29/6/2021 عالء عاطف محمد كامل  38



 28/6/2021 حسين محمد سليمان محمد أحمد 39

 27/6/2021 كريم شعبان عبد الكريم على  40

 28/6/2021 محمد حمام بدوي حمزة  41

 27/6/2021 محمد خيرى محمد إبراهيم  42

 28/6/2021 محمد صابر عبد اللطيف أحمد 43

 28/6/2021 حمدى عبد العظيم حمدى عبد الغنى  44

 28/6/2021 يحيى ربيع يحيى فرحات 45

 28/6/2021 محمد عادل عبد الحميد عبد العزيز 46

 28/6/2021 أحمد السيد عبد الحميد الشيخ سالم 47

 29/6/2021 الحميد إبراهيم عبد الحميدعبد  48

 27/6/2021 محمود سامى جودة عبد العال 49

 27/6/2021 وجيه السيد عبده حسن 50

 28/6/2021 أحمد سعد محمد حفنى 51

 28/6/2021 يوسف رمضان عبد النبى على  52

 27/6/2021 مصطفى محمود محمد أبو الفتوح 53

 28/6/2021 حسن محمد حسن بركان بدر 54

 29/6/2021 محمد عبد المقصود منصور سليمان 55

 30/6/2021 كريم العربى سعد محمد  56

 28/6/2021 محمد على إبراهيم محسن 57

 28/6/2021 حسن صالح إبراهيم محسن 58

 4/7/2021 إسماعيل مصطفى إسماعيل الشيخ 59

 28/6/2021 محمود أحمد مرعى منصور 60

 28/6/2021 عبد الحفيظ محمدأسامة محمد  61

 28/6/2021 ياسر محمد أحمد شوقى على  62

 28/6/2021 رجب عبده رجب محمود 63

 27/6/2021 محمد مجدى محمد ابراهيم 64

 29/6/2021 محمود خضرى أحمد الصغير  65

 28/6/2021 محمد عماد أبو الخير شاهين 66

 28/6/2021 محمد زكريا محمد عبد الوهاب 67

 27/6/2021 عالء على عبد الرحيم على  68

 27/6/2021 مصطفى سعيد عبد الحميد نور الدين 69

 27/6/2021 شهاب أحمد السيد مبروك 70

 29/6/2021 كريم سيد تهامى منسى 71

 27/6/2021 عبد هللا هشام أحمد ربيع 72

 27/6/2021 أحمد مصطفى خليل حسن 73

 27/6/2021 اسالم سامى خليفة أبو طالب  74

 29/6/2021 عطية محمد على الشال 75

 28/6/2021 محمد جمال عبد العظيم عبد السميع 76

 4/7/2021 عمرو طارق محمد محمد 77

 28/6/2021 اسالم طلعت راشد على 78

 30/6/2021 محمد يوسف عمر يوسف 79

 30/6/2021 أحمد طارق محمد أحمد الشيخ 80



 28/6/2021 محجوبمحمد السيد محمود  81

 29/6/2021 عمرو محمد عالء الدين محمد 82

 27/6/2021 أحمد أحمد محمد أحمد 83

 3/7/2021 عبد الرحمن محمد وهيب محمد 84

 4/7/2021 محمد طارق محمد نعيم 85

 28/6/2021 ياسمين دسوقى عبد الحميد 86

 29/6/2021 أحمد عبد الخالق عبد الحليم 87

 27/6/2021 مكرم نظمى فهيم رامي 88

 28/6/2021 على عبد الباسط على حسن 89

 30/6/2021 ماجد معتز مصطفى بهجت 90

 30/6/2021 حسن حسب هللا حسين أحمد 91

 4/7/2021 محمد عبد البصير محمد موسى 92

 28/6/2021 أحمد سعيد محمد أحمد األمام 93

 27/6/2021 أمير أحمد عبد المنعم السعيد 94

 27/6/2021 عبدالوهاب أحمد محمد عبد العزيز 95

 27/6/2021 محمود مقبل السيد مقبل 96

 27/6/2021 هندى خالد إبراهيم عبد الرسول 97

 27/6/2021 محمود فكرى محمد حسن 98

 27/6/2021 أحمد خميس محمد يوسف 99

 7/7/2021 إبراهيم طارق عطيه مجاهد 100

 28/6/2021 عبد الجواد مصطفى حمدى 101

 27/6/2021 أحمد حمدى صابر عطوية 102

 28/6/2021 محمد سمير أحمد محمد 103

 30/6/2021 جاسر مجدى عبد المجيد محمد 104

 28/6/2021 محمد رأفت زكريا عمران 105

 29/6/2021 هيثم شهاب الدين أحمد محمد 106

 27/6/2021 أحمد عادل فهمى أحمد موسى 107

 2021//27 حسن سيد توفيق محمد 108

 28/6/2021 محمد ضياء محمد مرعى 109

 29/6/2021 أحمد عبد المعطى حسينى 110

 28/6/2021 محمد على السيد أحمد 111

 27/6/2021 اسال سعد محمد سعيد 112

 29/6/2021 حسن عبد الحليم عبد العظيم 113

 29/6/2021 سامر حسن أحمد عبد الجليل 114

 29/6/2021 أكرم حسن أحمد عبد الجليل 115

 28/6/2021 محمد نصر محمد على نصر 116

 28/6/2021 محمد محمود أحمد خلف 117

 28/6/2021 حسام حسن عرفه رزق 118

 28/6/2021 أحمد السيد على عبد الرحيم  119

 28/6/2021 أحمد مجدى أنور محمد 120

 28/6/2021 محمود سيد فرج 121

 28/6/2021 عبد الرازق زكىمحمد  122



 27/6/2021 محمود عثمان محمد منصور 123

 27/6/2021 أحمد عبد عبد الحكيم شوقى حامد 124

 27/6/2021 عمرو رأفت محمدين عبد الرحمن 125

 28/6/2021 أحمد خالد خالد السيد محمد عمر  126

 27/6/2021 محمد صابر عبد اللطيف أحمد 127

 28/6/2021 سيد ابراهيمأحمد إبراهيم  128

 27/6/2021 أحمد صالح الدين محمد بدرى 129

 27/6/2021 أحمد رضا محمد عثيم  130

 26/6/2021 محمد أحمد يوسف محمد 131

 27/6/2021 محمد عبد الحميد فوزى عبد الهادى 132

 27/6/2021 محمود جمال محمد عبد الوهاب 133

 28/6/2021 أحمد محمود أحمد مصطفى بركات 134

 27/6/2021 محمد نصر المغربى اسماعيل 135

 6/7/2021 كريم نجم الدين عبد الفتاح 136

 29/6/2021 محمد إبراهيم سالم حسن 137

 29/6/2021 اسالم عادل محمود على 138

 30/6/2021 مروان محمد السيد قطب 139

 4/7/2021 خالد مصطفى عبد المنعم عبد العليم 140

 27/6/2021 أحمد لطفى شرفلطفى  141

 7/7/2021 محمد صابر جمعه محمد أحمد 142

 4/7/2021 أحمد بالل عبد الباقى محمد 143

 4/7/2021 محمد بالل عبد الباقى محمد 144

 5/7/2021 حسن حمدى محمد مشرف اسماعيل 145

 29/6/2021 محمود عبد الغنى مبارك جوهر 146

 30/6/2021 الظاهرأحمد محمد عبد الحفيظ عبد  147

 4/7/2021 أحمد فتحى أحمد السيد تركى 148

 4/7/2021 كريم خالد على دهب 149

 5/7/2021 أحمد سيد عبد الحميد على يوسف 150

 4/7/2021 مصطفى السيد سعيد السيد 151

 27/6/2021 حسين أحمد حسين على 152

 7/7/2021 كمال زكريا بدوى سليمان 153

 30/6/2021 عبد المعطى أحمدمحمد نصر  154

 5/6/2021 عبد الرحمن حمزة عبد السالم مطاوع 155

 4/7/2021 كيرلس أيوب رياض عبد النور 156

 4/7/2021 يوسف رمضان عبد النبى على  157

 7/7/2021 محمد أحمد سليمان مطاوع  158

 6/7/2021 حسام محمود خيرت محمود 159

 27/6/2021 محمد رمضان بدير منصور 160

 30/6/2021 أحمد طارق أحمد محمد 161

 4/7/2021 عمرو صبحى محمد رمضان 162

 4/7/2021 محمد محيى الدين محمود محمد 163

 5/7/2021 محمود حامد محمد كامل 164



 5/7/2021 محمود مصطفى كامل منير 165

 8/7/2021 أحمد حسنى مفضل مرسى 166

 4/7/2021 أحمد عالء الدين على إبراهيم  167

 8/7/2021 محمد أحمد كمال عبد العزيز 168

 5/7/2021 محمد على يونس عبد الرحيم 169

 8/7/2021 صابر إبراهيم عبد التواب ابراهيم 170

 6/7/2021 محمود صالح محمد إبراهيم  171

 7/7/2021 أحمد عادل عبد الرحمن أرباب 172

 5/7/2021 عبد الحفيظ القصاص على محمد 173

 8/7/2021 أحمد محمد عبد السالم عبد القوى 174

 6/7/2021 شادى مصطفى أحمد على  175

 6/7/2021 أحمد فوزى خميس عيد 176

 6/7/2021 عبد الرحمن مسعد حسن السعيد 177

 6/7/2021 عبد الحليم عادل محمد عسكر  178

 4/7/2021 مروان محمد حسين محمد 179

 28/6/2021 جهاد سامى فؤاد ميخائيل 180

 5/7/2021 ميالد نبيل ميالد يوسف 181

 6/7/2021 محمد فتحى محمدى مصطفى  182

 7/7/2021 محمد أحمد كمال بدوى 183

 30/6/2021 محمد أحمد محمود محمد مبروك 184

 4/7/2021 نورهان عالء الدين عبد الوهاب  186

 4/7/2021 عمر محمد عمر عبد الراضى 187

 4/7/2021 محمود خيرى سعد الدين 188

 5/7/2021 إبراهيم فتحى كامل السيد محمد 189

 7/7/2021 إبراهيم رضا حسن عنبر 190

 8/7/2021 عماد مسعود سعد بولص 191

 5/7/2021 يوسف محمد يوسف على  192

 4/7/2021 مجدى حسن فهمى على  193

 6/7/2021 صبحى على البنا إمام 194

 5/7/2021 محمود شوقى محمود شافعى 195

 30/6/2021 مهيتاب رأفت بكر 196

 6/7/2021 محمد شوقى على باهى 197

 6/7/2021 أحمد توفيق منصور علوان 198

 4/7/2021 أحمد محمود أحمد رزق 199

 6/7/2021 محمود جابر عيد أحمد 200

 4/7/2021 محمد عصمت محمد بيومى 201

 30/6/2021 مريم ممدوح عزيز سليمان 202

 5/7/2021 مصطفى أحمد عبد الحليم سليمان 203

 4/7/2021 فادى عبد المسيح عيسى ميخائيل 204

 4/7/2021 كريم محمد محمد دياب  205

 30/6/2021 فتحى حسن فتحى السيد 206

 30/6/2021 محمد خالد حراجى عبد هللا 207



 30/6/2021 زكى حسنى العزبأحمد  208

 4/7/2021 صابر أحمد صابر أحمد 209

 29/62021 ماهر محمد ماهر ماضى 210

 29/6/2021 أحمد حسين محمد أحمد 211

 28/6/2021 مصطفى منصور مصطفى محمد 212

 28/6/2021 هانى منصور مصطفى محمد 213

 28/6/2021 أحمد حسين كامل محمد 214

 30/6/2021 هاشم حسنحاتم محمد  215

 28/6/2021 عماد سمير خالف سولاير 216

 29/6/2021 عزت جمال عبد العليم مرسى 217

 29/6/2021 أحمد هانى أحمد صادق 218

 29/6/2021 ياسر سعد حسين عبد الرحيم  219

 6/7/2021 أحمد طارق أحمد كمال 220

 5/7/2021 محمد ممدوح مختار خليفة 221

 11/7/2021 عالء على حسانيناسال  222

 29/6/2021 محمد ربيع مصطف عبد النبى 223

 30/6/2021 أحمد محمد عبد الرحمن عبد الوهاب 224

 30/6/2021 محمد مسعد عب الفتاح عبد العال 225

 5/7/2021 شرفممحمد  حسن حمدى 226

 5/7/2021 محمد كمال عبد العال على  227

 30/6/2021 عثمانأحمد إسماعيل جابر  228

 4/7/2021 إثناسيوس سمير يوسف ساويريس 229

 30/6/2021 محمود عليوه أحمد عليوه 230

 4/7/2021 أحمد عبد الوهاب أحمد منصور 231

 30/6/2021 عبد العزيز رجب غديرى طه  232

 30/6/2021 إبراهيم أحمد محمد حنفى  233

 6/7/2021 أحمد محمد صالح محمد 234

 6/7/2021 مصطفى أمين فتحى أمين 235

 29/6/2021 محمد جمعه محمود حسين 236

 27/6/2021 محمد عبد العظيم محمد عبد الحليم 237

 5/7/2021 محمود حسن محمد عقبه 238

 4/7/2021 كريم جابر بدرى بسطاوى  239

 5/7/2021 محمد طارق محمد نعيم 240

 29/6/2021 إسالم رزق على أحمد 241

 29/6/2021 محمد عبد المقصود منصور سليمان 242

 3/7/2021 عبد الرحمن محمد أنور محمد غازى 243

 3/7/2021 مروان عصام الدين عبد هللا 244

 6/7/2021 إسالم نوبى صالح نوبى 245

 6/7/2021 مصطفى شكرى محمد أنور 246

 29/6/2021 محمود محمد محمود عبد الفتاح 247

 6/7/2021 محمد محروسمحمد حسنى  248

 30/6/2021 خالد مجدى مصطفى عبد القادر  249



 4/7/2021 أحمد حسنى مبروك الزيات 250

 4/7/2021 سميره ماجد عبد الحدميد عبد الحميد 251

 5/7/2021 عبد الرحمن إدريس أحمد 252

 7/7/2021 مارينا إسامة إدوارد 253

 11/7/2021 عبد هللا سيد فراج أحمد 254

 1/7/2021 محمد حسنى محمود محمد 255

 5/7/2021 ميسرة عبد العزيز عبد الباسط 256

 11/7/2021 محمد إسماعيل حسن حسين 257

 1/7/2021 سراج الدين أحمد السيد محمود  258

 11/7/2021 كيرلس منير مرقص عجايبى 259

 11/7/2021 بيشوى منير مرقص عجايبى 260

 15/7/2021 محمود رجب حسن نايل 261

 15/7/2021 محمد عبد السميع عبد الحليم بندارى 262

 5/7/2021 إبراهيم سعد فهمى جاد هللا 263

 15/7/2021 إسراء على محمود محمد 264

 15/7/2021 محمود محمد محمود اسماعيل 265

 15/7/2021 سلطان أبو العال عبد هللا أحمد 266

 12/7/2021 السيد محمد عبد الونيس 267

 7/7/2021 محمد متولى عقل عليمي 268

 7/7/2021 مصطفي أحمد عبد الحفيظ  269

 6/7/2021 محمد كمال عبد العزيز محمد  270

 6/7/2021 عليأحمد محمد أحمد علي محمود  271

 6/7/2021 عمر حسني كمال السيد  272

 11/7/2021 رمضان عبد العظيم رمضان  273

 15/7/2021 الفتاح عبد هللا عباسعمر عبد  274

 3/7/2021 امير قدري صالح محمد  275

 4/7/2021 محمد محمود عبد الباقي الشوربجي  276

 6/7/2021 أحمد إبراهيم كمال حسين  277

 12/7/2021 إبراهيم صالح سيد محمد  278

 7/7/2021 محمود جابر محمد علي  279

 13/7/2021 أحمد مختار عبد الحميد طيلون 280

 26/7/2021 مصطفي شعبان عبد هللا أحمد  281

 25/7/2021 عماد عبد اللطيف موسي موسي 282

 8/7/2021 أحمد نبيل عبد الحميد عبد الغنى 283

 8/7/2021 عبد العظيم عبد هللا صابر اسماعيل 284

 26/7/2021 عمر إيهاب فؤاد الحسنين 285

 18/7/2021 أحمد خميس حمده عسقالنى 286

 29/7/2021 محمد عبد ربه عبد السميع 287

 25/7/2021 جرس ألفى خليل جرس 288

 28/7/2021 محمود على عبد الغفار محمود 289
 




