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تشكيل معادن- مؤهل غير مناسب احمد احمد عبد المعطى عطية1

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب احمد ادريس محمد عبد الصبور2

تشغيل مكنى- مؤهل غير مناسب احمد اشرف احمد البحيرى3
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السنإيهاب عطيتو الطيب عبد هللا161

عدم مالئمة التخصص أبو بكر وفقى دكرورى عبد الوهاب162

اصالح وصيانة المعدات الكهربائية- مؤهل غير مناسب أبو بكرسيد محمد عبد هللا163

السنأسامة عبد المنعم صبحى هاشم 164

c n cفنى ماكنيات رقمية - مؤهل غير مناسب باهى نادى توفيق عبد الحميد165

تشكيل المعادن-مؤهل غير مناسب بدر احمد فؤاد حجاب166

تشكيل معادن- مؤهل غير مناسب بدر إسماعيل احمد عبد الرحمن167

                     السنبكرى حسانى بكرى الطيب168

السنبالل احمد محمود عبد الحميد169

ميكانيكا صيانة وإصالح-مؤهل غير مناسب بالل عصام بشير صديق 170

بكالوريوس تجارة-مؤهل غير مناسب بهجت محمدابو اليزيد حسن171

السنجمال امبارك مصطفى محمد172

اعدادية-مؤهل غير مناسب حاتم سعد عبد القادر سالم173

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب حالد مسعد محمود عبده174

السنحسام حسن السيد احمد175



لعدم استيفاء الشروط (فنى ميكانيكا رابع)المستبعدين من وظيفة 

سبب االستبعاداالســــــــــــــــــــــــــــــــــــمم

أجهزة دقيقة وتحكم-مؤهل غير مناسب حسام حسن محمد محمد نصار176

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب حسام عبد هللا السيد احمد177

السنحسام محمد حسن السيد178

محركات بحرية-مؤهل غير مناسب حسام محمد زكى محمد179

تشغيل  المعادن-مؤهل غير مناسب حسام مصطفى محمد مصطفى180

دبلوم تجارة-مؤهل غير مناسب حسان على جاد محمد181

سباكة - مؤهل غير مناسب حسن عوضين حسن صادق182

تشكيل معادن- مؤهل غير مناسب حسن فتحى عبد الرحمن على 183

تشكيل معادن- مؤهل غير مناسب حسن محمود حسين المرغنى184

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب حسن محمود محمد حفنى185

أجهزة دقيقة وتحكم- مؤهل غير مناسب حسنى سيد سعد عبد العزيز 186

تبريد وتكييف-مؤهل غير مناسب حسين إبراهيم حسين ناصر 187

محركات بحرية- مؤهل غير مناسب حسين حجازى عبد الوهاب هاشم188

تشغيل مكنى- مؤهل غير مناسب حسين سعد الحسينى موسى189

تشكيل ولحام معادن- مؤهل غير مناسب حسين فؤاد ربيع حسن 190

تشكيل ولحام معادن- مؤهل غير مناسب حمادة عبده محمد عبد هللا191

السنحمدى السيد حسن عبد القادر192

اصالح وصيانة- مؤهل غير مناسب حمزه صابر كامل حسين193

بكالوريوس سيارات- مؤهل غير مناسب خالد احمد عوض محمد194

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب خالد السيد محمد عبد الحميد195



لعدم استيفاء الشروط (فنى ميكانيكا رابع)المستبعدين من وظيفة 

سبب االستبعاداالســــــــــــــــــــــــــــــــــــمم

21/3/2021تاريخ التقديم  خالد طلعت مصطفى حمد هللا196

25/3/2021تاريخ التقديم    خالد محمد السيد الصعيدى197

22/3/2021-تخطى تاريخ التقديم -مؤهل غير مناسب خالد محمد سيد محمد 198

تشكيل مكنى - مؤهل غير مناسب خالد محمد عثمان احمد عثمان199

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب خضر جابر احمد عبد العزيز200

21/3/2021تاريخ التقديم - راضى صافى مرزوق حزين201    

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب رامى عبد الحكيم عبد الحكيم 202

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب رامى عبد الحكيم عبد الحكيم عبد الغنى203

تشكيل ولحام معادن- مؤهل غير مناسب رامى فتوح عبد الخالق فتوح204

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب رامى محمد خالد على205

تشكيل ولحام- مؤهل غير مناسب رجب حسنين على حسنين206

السنرضا شعبان عبد هللا على 207

تشكيل ولحام معادن- مؤهل غير مناسب رفاعى سعد قاسم حسين208

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب رمضان سعيد فادى محمد209

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب رمضان محمد عبد هللا حسين210

فنى صيانة ميكانيكة-مؤهل غير مناسب زياد فهد الدين فريد أبو القمصان211

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب سالم جالل سالم محمد212

دبلوم زراعة- مؤهل غير مناسب سامى طه مصطفى محمد 213

خرمعادن- مؤهل غير مناسب سعد صالح محمود حامد214

أجهزة دقيقة وتحكم- مؤهل غير مناسب سعيد حسنين سعيد حسنين215



لعدم استيفاء الشروط (فنى ميكانيكا رابع)المستبعدين من وظيفة 

سبب االستبعاداالســــــــــــــــــــــــــــــــــــمم

معادن-مؤهل غير مناسب سعيد صالح قطب عيد عبد هللا216

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب سعيد عمر سعيد محمد217

تشكيل معادن- مؤهل غير مناسب سعيد محمد عبد القادر محمد218

تشغيل مكنى-مؤهل غير مناسب سليم مصطفى احمد سيد219

تشكيل ولحام معادن- مؤهل غير مناسب سليم ناصر سليمان عبد الحميد220

تبريد وتكييف- مؤهل غير مناسب سيد محمد سيد محمد حسن221

مؤهل تشغيل معادن-مؤهل غير مناسب سيد معوض عباس حسينى السيد222

تبريد وتكييف- مؤهل غير مناسب شاكر عبد الفتاح حامد سيد223

تركبيات ومعدات كهربائية - مؤهل غير مناسب شريف عمران عبد الحميد عمران224

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب شهاب سامح عبد اللطيف حسن225

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب صبحى حسن صبحى محمد حسن 226

السنصبرى أبو المجد محمد السيد227

سباكه المعادن- مؤهل غير مناسب طاهر عبد الواحدمحمود محمد228

تركبيات ومعدات كهربائية-مؤهل غير مناسب طه حسين محمد حسن 229

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب طه سيد محمد إسماعيل230

تركبيات ومعدات كهربائية - مؤهل غير مناسب عادل إبراهيم عبد الاله عبد هللا231

خراط معادن- مؤهل غير مناسب عادل طلعت على أبو عزام232

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب عادل عبد الهادى محمد مصطفى 233

تشغيل معادن-مؤهل غير مناسب عاصم سيد شمندى هاشم 234

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب عبد  هللا مسعود احمد محمد البوهى235



لعدم استيفاء الشروط (فنى ميكانيكا رابع)المستبعدين من وظيفة 

سبب االستبعاداالســــــــــــــــــــــــــــــــــــمم

تبريد وتكييف-مؤهل غير مناسب عبد الباسط احمد عبد الباسط عبد العزيز236

تركبيات ومعدات كهربائية - مؤهل غير مناسب عبد الباسط جمال حسن محمد237

22/3/2021تاريخ التقديم عبد الحميد صبحى عبد الحميد رضوان238

أجهزة دقيقة وتحكم- مؤهل غير مناسب عبد الخالق نصر عبد الخالق239

5/4/2021تاريخ التقديم - مؤهل غير مناسب عبد الرحمن احمد بدرى على240

فنى صيانة ميكانيكة-مؤهل غير مناسب عبد الرحمن احمد سيد احمد 241

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب عبد الرحمن اشرف عبد المولى242

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب عبد الرحمن السيد عبد الحليم 243

مكانيكا وصيانة وإصالح- مؤهل غير مناسب عبد الرحمن إبراهيم محمد عبد الفتاح 244

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب عبد الرحمن سعد عبد الستار245

محركات هياكل-مؤهل غير مناسب عبد الرحمن عادل مصطفى محمد 246

خراطه- مؤهل غير مناسب عبد الرحمن على محمد عبد الحكيم247

المعدات الميكانيكة الكهربائية -مؤهل غير مناسب عبد الرحمن فرج موسى إبراهيم 248

ميكانيكا وصيانة وإصالح عبد الرحمن محمد رمضان يوسف249

تشغيل مكنى- مؤهل غير مناسب عبد الرحمن محمد عبد العال أبو العال 250

تشغيل معادن -مؤهل غير مناسب عبد الرحمن محمد على زايد251

تشغيل معادن ميكانيكا- مؤهل غير مناسب عبد الرحمن مختار السيد 252

29/3/2021تاريخ التقديم عبد الرحمن مصطفى احمد خير هللا253

تشكيل ولحام معادن- مؤهل غير مناسب عبد الرحمن مصطفى محمد على 254

المعدنية الميكانيكة- مؤهل غير مناسب عبد الرحمن هشام عبد المنعم عبد الرحمن255



لعدم استيفاء الشروط (فنى ميكانيكا رابع)المستبعدين من وظيفة 

سبب االستبعاداالســــــــــــــــــــــــــــــــــــمم

بناء سفن- مؤهل غير مناسب عبد الرحمن يوسف إبراهيم عبد المعطى256

الكترونيات- مؤهل غير مناسب عبد العزيز فتحى عبد العزيز محمد257

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب عبد العزيز محمود عبد العزيز محمد258

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب عبد الفتاح جمال عبد الفتاح منصور259

تشغيل معادن-المؤهل غير مناسب عبد الفتاح سامى يحيى عبد الحميد260

تخصص كهرباء- مؤهل غير مناسب عبد الكريم سعيد عبد الكريم261

تشكيل لحام معادن- مؤهل غير مناسب عبد هللا احمد حسين على 262

فنى صيانة ميكانيكا- مؤهل غير مناسب عبد هللا احمد سيد احمد263

المحركات البحرية- مؤهل غير مناسب عبد هللا احمد سيد على 264

مالحه منشات بحرية- مؤهل غير مناسب عبد هللا إبراهيم عبد هللا السيد265

تشكيل ولحام معادن-مؤهل غير مناسب عبد هللا خلف محمود حفنى 266

تشكيل ولحام معادن- مؤهل غير مناسب عبد هللا سالم محمد حسن267

203/2021تاريخ التقديم عبد هللا طارق السيد عبد هللا 268

شبكات- مؤهل غير مناسب عبد هللا محمد عبد هللا محمد الدنق269

     السنعبد هللا يوسف عبد هللا بدوى270

تاريخ التقديم-ميكانيكا وإصالح - مؤهل غير مناسب عبد المنعم فتحى صابر محمد271

ميكينة زراعية- مؤهل غير مناسب عبد المنعم ممدوح عبد الفتاح عبد هللا272

السنعبد الناصر حسن محمد عوض273

السنعبده جابر شحاتة حسن274

السنعثمان على عثمان عبد الحافظ275



لعدم استيفاء الشروط (فنى ميكانيكا رابع)المستبعدين من وظيفة 

سبب االستبعاداالســــــــــــــــــــــــــــــــــــمم

كهرباء- مؤهل غير مناسب عصام عبد الحكيم احمد محمد276

السن عطية عبد القوى عامر ناجى277

تخطى السن المطلوب عالء محمد على محمد278

ميكانيا صيانة اصالح- مؤهل غير مناسب على أبو المكارم احمد على 279

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب على أسامه محمد على280

محركات بحرية-المؤهل غير مناسب على حسن إبراهيم عبد العال281

فنى ماكنيات رقمية -لعدم مالئمة التخصص على حلمى عبد العزيز احمد282

تشكيل معادن- مؤهل غير مناسب على رضا على النجار283

تشغيل معادن-مؤهل غير مناسب على سامى محمد محمد 284

                              السنعلى عبد السالم محمود عبد السالم285

تشغيل معادن-مؤهل غير مناسب على محمد على محمد احمد286

تشكيل ولحام معادن- مؤهل غير مناسب على ممدوح احمد على 287

تشغيل معادن-مؤهل غير مناسب عمر بن عبد العزيز السيد محمد 288

تشغيل معادن-مؤهل غير مناسب عمر فتحى خليل طه289

تشغيل مكنى- مؤهل غير مناسب عمر محمد الصغير محمود دياب290

تشغيل معادن-مؤهل غير مناسب عمر ناصر على حسن291

تبريد وتكييف- مؤهل غير مناسب عمرو احمد الطاهر احمد292

المؤهل ازهرى+ السن عمرو اشرف إبراهيم هواس293

بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية- مؤهل غير مناسب عمرو إبراهيم محمد عبده294

تشغيل معادن-مؤهل غير مناسب عمرو طارق رمضان احمد295



لعدم استيفاء الشروط (فنى ميكانيكا رابع)المستبعدين من وظيفة 

سبب االستبعاداالســــــــــــــــــــــــــــــــــــمم

السنعمرو عادل عبد الفتاح محمد296

تشكيل ولحام معادن- مؤهل غير مناسب عمرو عبد الناصر محمد احمد297

مؤهل غير مناسب تبريد وتكييف عمرو فتحى احمد مرعى298

تبريد وتكييف- مؤهل غير مناسب فادى فوقى امين نصير299

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب فارس قدرى محمد سيد احمد300

تشكيل لحام - مؤهل غير مناسب فاروق احمد عبد العال السيد 301

تبريد وتكييف- مؤهل غير مناسب فريد شوقى محمد بيومى302

تشغيل معادن-مؤهل غير مناسب فكرى محمد فكرى محمد303

السنفيصل مختار كيالنى كدوانى304

السنكارتر منير متوشلح305

تشغيل معادن - مؤهل غير مناسب كرم محمود عبد العزيز عبد السميع306

24/3/2021تاريخ التقديم كريم احمد عفيفى احمد307

تشغيل مكنى- مؤهل غير مناسب كريم جابر محمد على 308

ميكانيكا هيدروليك- مؤهل غير مناسب كريم جمال شعران محمود309

22/3/2021تاريخ التقديم كريم ربيع عبد الرازق الشقيدى310

تشغيل مكنى- مؤهل غير مناسب كريم رضا محمد إبراهيم311

فنى صيانة ميكانيكة-عدم مالئمة التخصص كريم رفعت عبد الظاهر السيد312

تخطى السن المطلوب كريم كورانى عبد الحميد بهلول313

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب كريم محمد عبد النبى إبراهيم314

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب كريم محمد محمد مغاورى315



لعدم استيفاء الشروط (فنى ميكانيكا رابع)المستبعدين من وظيفة 

سبب االستبعاداالســــــــــــــــــــــــــــــــــــمم

الموقف من التجنيد- مؤهل غير مناسب مازن محمد زكريا حامد عبد هللا316

تشغيل معادن-مؤهل غير مناسب محمد احمد السيد الخولى317

مؤهل تشغيل معادنمحمد احمد إبراهيم عرابى 318

تشكيل معادن-مؤهل غير مناسب محمد احمد سيد محمد الفقى319

ميكنة وتشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمد احمد عبد العزيز أبو شهبه320

السنمحمد احمد عبد الغفار العقده321

تشغيل مكنى- مؤهل غير مناسب محمد احمد عوض احمد322

تشكيل معادن- مؤهل غير مناسب محمد احمد محروس السيد323

تشغيل مكنى- مؤهل غير مناسب محمد احمد محمد غنيم324

منشات تخصص موانى-المؤهل غير مناسبمحمد احمد محمد قتحى محمود325

لعدم مالئمة التخصص أجهزة دقيقة وتحكم محمد اشرف محمد عبد الكريم326

اصالح وصيانة - مؤهل غير مناسب محمد اشرف محمد مبروك327

تشغيل معادن-مؤهل غير مناسب محمد اشرف محمود محمود328

                  السنمحمد السيد عثمان احمد 329

السنمحمد الضوى إبراهيم خير330

ميكانيكا غزل- مؤهل غير مناسب محمد ايمن احمد عبد الحليم331

سباكة-مؤهل غير مناسب محمد ايمن نزية زكى332

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمد إبراهيم رمضان متولى333

تشغيل مكنى-مؤهل غير مناسب محمد إبراهيم طه مهران334

تشغيل معادن-مؤهل غير مناسب محمد أبو الحجاج أنور حسن335



لعدم استيفاء الشروط (فنى ميكانيكا رابع)المستبعدين من وظيفة 

سبب االستبعاداالســــــــــــــــــــــــــــــــــــمم

دبلوم تجارة-مؤهل غير مناسب محمد أبو زيد محمد احمد336

تشكيل ولحام معادن-مؤهل غير مناسب محمد أسامة السيد محمود عفيفى337

الميكانيكة الهيدروليكا- مؤهل غير مناسب محمد بدوى سليمان محمد حسين338

السباكة- مؤهل غير مناسب محمد جمال شعبان عبد الرحيم339

تشغبل معادن- مؤهل غير مناسب محمد جمال شوقى السيد أبو المجد340

تشكيل لحام معادن-مؤهل غير مناسب محمد جمال محمود محمد سالم341

تشغيل مكنى-  مؤهل غير مناسب محمد حسام حمدى السيد 342

السنمحمد حسام على شهدى343

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمد حسن محمود محمد الحلوانى344

تخطى السن المطلوب محمد حسين سيد عبد الجليل 345

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمد حفنى على عبد النظير سرور346

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمد حمدى السيد محمد النجار347

تشغيل مكنى- مؤهل غير مناسب محمد حمدى سعيد محمد348

31/3/2021تخطى تاريخ التقديم - مؤهل غير مناسب محمد حمدى محمد عفيفى 349

تشغيل مكنى- مؤهل غير مناسب محمد خالد عبد الحميد عبد المجيد350

ماكنيات رقمية -مؤهل غير مناسب محمد خالد عبد الونيس بدوى351

تشكيل معادن- مؤهل غير مناسب محمد خالد محمد عبد العزيز352

مؤهل غير مناسب تبريد وتكييف محمد خالد محمد عبد النعيم353

ميكانيكا صيانة وإصالح-مؤهل غير مناسب محمد رجب احمد احمد354

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمد رفعت السيد محمود355



لعدم استيفاء الشروط (فنى ميكانيكا رابع)المستبعدين من وظيفة 

سبب االستبعاداالســــــــــــــــــــــــــــــــــــمم

شبكات قوىمحمد رمضان عبد هللا احمد356

الخشبية- مؤهل غير مناسب محمد سامى محمد محمد357

عدم مالئمة التخصصمحمد سعد فرحات سعد حجازى358

بكالوريوس نظم معلومات - مؤهل غير مناسب محمد سعد محمود األسود 359

تشكيل معادن-مؤهل غير مناسب محمد سعيد احمد حسن عبد العال360

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمد سعيد فهمى محمد العسكرى361

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمد سعيد محمد صالح362

ميكانيكا اصالح- مؤهل غير مناسب محمد سالم سعد الدين حسن363

        السنمحمد سندس احمد سندس364

تشغيل معادن-مؤهل غير مناسب محمد صابر احمد محمود365

تشكيل لحام- مؤهل غير مناسب محمد صبحى عبد اللطيف رفيده366

تشغيل معادن-مؤهل غير مناسب محمد صالح محمود محمد367

                             السنمحمد طلعت سعد مصطفى368

                             السنمحمد عابدين حسين عابدين369

فنى ماكنيات- مؤهل غير مناسب محمد عادل عبد الفتاح احمد370

تشغيل معادن-مؤهل غير مناسب محمد عادل على السيد عجوة371

تشغيل مكنى- مؤهل غير مناسب محمد عبد الحكيم سيد عبد هللا372

ميكانيكا وصيانة وإصالح - مؤهل غير مناسب محمد عبد الرحمن الهادى محمد373

                             السنمحمد عبد الرحيم محمد الضوى374

تشغيل وصيانة ومعدات- مؤهل غير مناسب محمد عبد السالم عثمان فارس375



لعدم استيفاء الشروط (فنى ميكانيكا رابع)المستبعدين من وظيفة 

سبب االستبعاداالســــــــــــــــــــــــــــــــــــمم

الكترونيات-مؤهل غير مناسب محمد عبد العزيز عبد الحميد عبد المجيد376

20/3/2021تاريخ التقديم محمد عبد الفتاح محمود رمضان 377

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمد عبد الفتاح منجى على 378

تشكيل ولحام  معادن- مؤهل غير مناسب محمد عبد هللا السيد السحيمى379

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمد عبد المجيد محمود محمد الشيخ380

أجهزة دقيقة- مؤهل غير مناسب محمد عبد المنعم فرج احمد 381

السن- مؤهل غير مناسب محمد عبد المنعم محمود عبد الجواد382

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمد عبد المؤمن عاشور محمد383

أجهزة دقيقة وتحكم- مؤهل غير مناسب محمد عبد النبى امام وريده384

التخصص غير واضح- مؤهل غير مناسب محمد عربى امين موسى385

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمد علم الديناحمد عبد الاله386

سباكة واعمال صحية- مؤهل غير مناسب محمد على امين محمد شلبى387

تشكيل ولحام معادن- مؤهل غير مناسب محمد على عبد الرؤوف المعطر388

تشكيل معادن- مؤهل غير مناسب محمد على محمد حسن389

معدات هيدروليكمحمد على محمد عبد الحميد390

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمد على محمد محمد علم الدين391

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمد عواد محمد المسلمى392

تشكيل ولحام معادن-  مؤهل غير مناسب محمد عيسى السيد موسى عامر393

عدم مالئمة التخصصمحمد فرج على إبراهيم394

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمد فؤاد عبد الغفار امام 395



لعدم استيفاء الشروط (فنى ميكانيكا رابع)المستبعدين من وظيفة 

سبب االستبعاداالســــــــــــــــــــــــــــــــــــمم

تشغيل مكنى- مؤهل غير مناسب محمد فيصل محمد حسن396

تشغيل معادن-مؤهل غير مناسب محمد قرنى بكرى منشاوى397

تشغيل مكنى- مؤهل غير مناسب محمد قطب سليمان محمد طايل 398

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمد مجدى محمد السيد خلف 399

تشكيل معادن- مؤهل غير مناسب محمد مجدى محمد عبد الفتاح400

ثانوية عامة- مؤهل غير مناسب محمد محروس يوسف عبد العزيز401

                             السنمحمد محمد أبو السعود شافعى402

                          السنمحمد محمود عبده محمد 403

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمد محمود على محمد404

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمد محمود محمد عبد العال 405

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمد مسعود القاضي عبد المولى406

بترول- مؤهل غير مناسب محمد مسعود حنفى مبارك407

تشغيل مكنى-مؤهل غير مناسب محمد مصطفى عبد الحافظ مصطفى 408

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمد مصطفى عبد الحليم المصليحى409

ميكانيكا الكترونيات- مؤهل غير مناسب محمد مصطفى عبد الرحيم عبد الرحمن410

تشغيل مكنى-مؤهل غير مناسب محمد مصلح احمد إبراهيم411

تشغيل معادن-مؤهل غير مناسب محمد منصور رجب عبد الوهاب412

السن- مؤهل غير مناسب محمد موسى احمد حسين413

تركبيات ومعدات كهربائية - مؤهل غير مناسب محمد ناصر إبراهيم على414

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمد ناصر طه محمد415



لعدم استيفاء الشروط (فنى ميكانيكا رابع)المستبعدين من وظيفة 

سبب االستبعاداالســــــــــــــــــــــــــــــــــــمم

تشغيل مكنى- مؤهل غير مناسب محمد ياسر محمد عبد العال416

                             السنمحمد يوسف على محمد417

الهيدوليك- مؤهل غير مناسب محمدعامر فوزى سالمة418

سباكة - مؤهل غير مناسب محمود احمد برقى احمد 419

تشكيل ولحام معادن- مؤهل غير مناسب محمود احمد رجب بيومى420

تشغيل مكنى-مؤهل غير مناسب محمود احمد على على سعد هللا421

عدم مالئمة التخصص محمود احمد محمد دياب422

21/3/2021تاريخ التقديم محمود احمد محمود عبدالمعبود احمد423

تشكيل ولحام معادن- مؤهل غير مناسب محمود اشرف  محمود محمد فرج424

تشكيل معادن- مؤهل غير مناسب محمود السيد محمود إبراهيم425

تشكيل ولحام معادن- مؤهل غير مناسب محمود انس عبد الغفار محمد426

تشغيل معادن-  مؤهل غير مناسب محمود إبراهيم خضرى عبد البارى427

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمود أبو الحجاج محمد بكرى428

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمود جابر محمود محيف 429

ميكانيكا صيانة واصالح -لعدم مالئمة التخصص محمود جمال عبد النبى430

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمود حجاجى جاد قاضى431

السنمحمود حسن عطية عمر سليم432

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمود حسن قناوى حسن 433

أجهزة دقيقة وتحكم- مؤهل غير مناسب محمود حلمى حسن على 434

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمود حمدان فايز حمدان 435



لعدم استيفاء الشروط (فنى ميكانيكا رابع)المستبعدين من وظيفة 

سبب االستبعاداالســــــــــــــــــــــــــــــــــــمم

تركبيات ومعدات كهربائية-مؤهل غير مناسب محمود ربيع عبد هللا احمد436

مؤهل غير مناسب تشكيل ولحام معادنمحمود رجب عيد سالم437

محركات بحرية-المؤهل غير مناسب محمود رجب محمود احمد438

شبكات المواسير الصناعية- مؤهل غير مناسب محمود رفعت عمر السيد439

السنمحمود رمضان توفيق محمد440

اصالح وصيانة- مؤهل غير مناسب محمود رمضان حافظ محمد عبد الاله441

السنمحمود سعد احمد سعد 442

السنمحمود سليمان محمد سليمان443

25/3/2021- تاريخ التقديم محمود سمير محمد القطب444

تشغيل معادن-المؤهل غير مناسب محمود شوقى حامد محمد445

تخطى السن المطلوب محمود صالح الدين يوسف طه446

تبريد وتكييف- مؤهل غير مناسب محمود عادل مبارك حسن447

تشغيل مكنى-مؤهل غير مناسب محمود عبد الحميد على حامد448

                             السنمحمود عبد السيد إبراهيم نصر449

                            السنمحمود عبد هللا محمود محمد على450

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمود عبد المنعم السيد حسن451

تشكيل ولحام معادن- مؤهل غير مناسب محمود على محمد إسماعيل452

تخطى السن المطلوب محمود عمر عبد القادرعميشة 453

تشكيل معادن- مؤهل غير مناسب محمود فتاح محمد دسوقى454

تشكيل ولحام معادن-مؤهل غير مناسب محمود فرج احمد محمد عبد القادر455



لعدم استيفاء الشروط (فنى ميكانيكا رابع)المستبعدين من وظيفة 

سبب االستبعاداالســــــــــــــــــــــــــــــــــــمم

تشكيل معادن- مؤهل غير مناسب محمود كريم محمد سالم456

نجارة األثاث-مؤهل غير مناسب محمود محمد الجيلى الضوى457

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمود محمد عبد الحميد سيد458

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب محمود محمد عبد اللطيف المالح459

السنمحمود محمد عبد هللا محمد امان460

تشغيل مكنى- مؤهل غير مناسب محمود محمد عبد المعطى حسن461

الكترونيات وكمبيوتر- مؤهل غير مناسب محمود محمد عبدالفتاح احمد462

تشكيل ولحام معادن- مؤهل غير مناسب محمود محمد مصري عبد الدائم463

تركبيات ومعدات كهربائية - مؤهل غير مناسب محمود محمد مطير محمد 464

تشغيل معادن-مؤهل غير مناسب محمود محمدابراهيم محمد465

السنمحمود مصطفى سيد محمد466

ميكانيكا وصيانة وإصالح - مؤهل غير مناسب محمود مصطفى محمد سيد 467

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسبمحمود مصطفى محمد شلبى 468

السنمحمود معوض محمد على469

تشغيل مكنى-مؤهل غير مناسب محمود ممدوح احمد عبده470

تشغيل معادن-مؤهل غير مناسب محمود ناجى عبد العظيم محمود471

تشغيل معادن-مؤهل غير مناسب محمود نبيل محمد مصطفى472

البالستيك- مؤهل غير مناسب محمود وحيد لبيب محمد حسن473

تشكيل ولحام معادن- مؤهل غير مناسب محمود يوسف عبد العزيزبكر474

30/3/2021تاريخ التقديم   مسعود احمد عبد الاله475



لعدم استيفاء الشروط (فنى ميكانيكا رابع)المستبعدين من وظيفة 

سبب االستبعاداالســــــــــــــــــــــــــــــــــــمم

تركبيات ومعدات كهربائية - مؤهل غير مناسب مصطفى احمد حسين جداوى476

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب مصطفى احمد حنفى محمد نصر 477

خراط معادن-موهل غير مناسب مصطفى السيد محمود محمد على  478

دبلوم تجارة-  مؤهل غير مناسب مصطفى جمال محمود عثمان 479

فنى معدات هيدروليك-مؤهل غير مناسب مصطفى حسن عبد هللا عبد الغنى480

تبريد وتكييف-مؤهل غير مناسب مصطفى حسين سيد عبد الجليل 481

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب مصطفى رافت طه خليل 482

تشكيل ولحام معادن-مؤهل غير مناسب مصطفى ربيع عبد الراضى حسن483

السنمصطفى ربيع محمد محمود484

تشكيل ولحام معادن-مؤهل غير مناسب مصطفى سمير عبد المحسن إبراهيم 485

تشكيل ولحام معادن-مؤهل غير مناسب مصطفى شهيد عبد المجيد عبد النبى 486

تشغيل مكنى-مؤهل غير مناسب مصطفى صالح عمران حزين487

تشغيل معادن-مؤهل غير مناسب مصطفى طلعت عبد السالم عبد الرحمن488

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب مصطفى عبد الرحيم مبارك مصطفى489

                             السنمصطفى عبد المنعم السيد نجم490

محركات بحرية- مؤهل غير مناسب مصطفى فهيم معروف فيهم 491

برادة مواسير- مؤهل غير مناسب مصطفى كريم محمد شعبان احمد492

تشغيل معادن- مؤهل غير مناسب مصطفى محمد احمد محمد حبلص493

تشكيل معادن- مؤهل غير مناسب مصطفى محمد حمودة احمد494

معدات هيدروليكية-المؤهل غير مناسب مصطفى محمد عبد السميع السيد 495



لعدم استيفاء الشروط (فنى ميكانيكا رابع)المستبعدين من وظيفة 
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