
لعدم استيفاء الشروط   (مهندس اتصاالت ثالث)المستبعدين من وظيفة 

م
سبب االستبعاداألسم 

1
ال يوجد الموقف من التجنيد مصطفي عبده الناصر عبد الحميد

2
التقدير مقبولاحمد السيد توفيق حسن

3
ال يوجد القيد بالنقابةاحمد السيد حامد محمد القفاص

4
ال يوجد الموقف من التجنيداحمد إبراهيم حسن إبراهيم

5
ال يوجد القيد بالنقابةاحمد إبراهيم مصطفي عبد الغني

6
التقدير مقبولاحمد إيهاب محمد العباسي

7
السن غير مناسباحمد جابر السيد همام

8
ال يوجد القيد بالنقابةاحمد جمال سليمان عبد القادر

9
التقدير مقبولاحمد جمال ناصر محمد عبد الرحمن

10
السن غير مناسباحمد حمدي نظير علي

11
التقدير مقبولاحمد درويش عبده عمر

12
الموقف النهائي للتجنيداحمد رضا إبراهيم إسماعيل

13
التقدير مقبولاحمد رمضان احمد مهران محمد

14
21/3/2021تخطي تاريخ التقديم احمد سعد عطية سيد احمد

15
ال يوجد القيد بالنقابةاحمد سعيد عطيه خضر

16
السن غير مناسباحمد شحتة احمد يوسف

17
التقدير مقبولاحمد شريف فاروق علي

18
23/3/2021تخطي تاريخ التقديم احمد طارق محمد أبو المعاطي

19
ال يوجد القيد بالنقابةاحمد عادل محمد عبد الجليل

20
السن غير مناسباحمد عبد الرحمن عبد الحميد توفيق



لعدم استيفاء الشروط   (مهندس اتصاالت ثالث)المستبعدين من وظيفة 

م
سبب االستبعاداألسم 

21
التقدير مقبولاحمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم

22
السن غير مناسباحمد عبد الستار أبو بكر الشهير

23
التقدير غير واضحاحمد عبد العزيز إبراهيم

24
22/3/2021تخطي تاريخ التقديم احمد عبد هللا محمد علي

25
التقدير مقبولاحمد عبد المنعم عبد العزيز مصطفي

26
السن غير مناسباحمد عثمان محمد عثمان

27
المؤهل غير مناسباحمد عزت كمال احمد

28
ال توجد مرفقاتاحمد عصام عبد اللطيف عبد الجواد

29
السن غير مناسباحمد عماد الدين عبد العزيز احمد

30
المؤهل غير مناسباحمد لبيب لبيب محمد

31
السن غير مناسباحمد ماهر علي احمد

32
ال يوجد القيد بالنقابةاحمد ماهر محمد كامل

33
السن غير مناسباحمد محمد احمد حسين

34
السن غير مناسباحمد محمد الممدوح حسن عمر

35
السن غير مناسباحمد محمد حسن عبد الرحمن

36
ال يوجد القيد بالنقابةاحمد محمد رفعت عبد الرازق

37
السن غير مناسباحمد محمد علي حسن الجحاوي

38
التقدير مقبولاحمد محمد فوزي عبد الجواد

39
التقدير مقبولاحمد محمد كريم محمد

40
التقدير مقبولاحمد محمد محمود عبد الوهاب



لعدم استيفاء الشروط   (مهندس اتصاالت ثالث)المستبعدين من وظيفة 

م
سبب االستبعاداألسم 

41
السن غير مناسباحمد مصطفي مرتضي محمد

42
المؤهل غير مناسباحمد مصيلحي عبد النبي

43
التقدير مقبولاحمد منير محمد متناوي

44
21/3/2021تخطي تاريخ التقديم احمد هاشم عبد الفتاح هاشم

45
للذكور فقطاسراء زاهر محمد مشعال

46
للذكور فقطاسراء زاهر محمد مشعال

47
التقدير مقبولاسالم حسين محمود متولي

48
السن غير مناسباسالم علي مصيلحي علي

49
السن غير مناسباسالم محمد السباعي عبده

50
20/3/2021تخطي تاريخ التقديم اسالم محمد شعبان عبد العزيز

51
المؤهل غير مناسباسالم محمد محمود عمر

52
السن غير مناسباسالم يحيي السيد محمد خميس

53
للذكور فقطاالء احمد محمد سالم عقل

54
السن غير مناسبالسيد عبد الحليم السيد شحاته

55
التقدير مقبولالطبيب عبد النعيم جاد الكريم

56
التقدير مقبولالفريد منير طوبيا قالدة

57
للذكور فقطاميرة رمضان عبد المعز شحاتة

58
للذكور فقطاميرة عبد العزيز عيد محمود عيد

59
للذكور فقطاية بكر عبد الوهاب احمد

60
السن غير مناسبايمن محي الدين محمد عبد الرازق



لعدم استيفاء الشروط   (مهندس اتصاالت ثالث)المستبعدين من وظيفة 

م
سبب االستبعاداألسم 

61
التقدير مقبولإبراهيم بطايل عزيز إبراهيم

62
السن غير مناسبإبراهيم ربيع احمد إبراهيم

63
السن غير مناسبباهر عالء الدين محمود أبو العزم

64
التقدير مقبولبيشوي بشير بدير خليل

65
ال يوجد الموقف من التجنيدجميل محمد فؤاد كمال

66
التقدير مقبولجون نصر يونان حنا

67
التقدير مقبولحسام الدين ايمن عيد محمد

68
ال يوجد القيد بالنقابةحسام جمال عبد العزيز

69
السن غير مناسبحسام محمد عبد المنعم االبياري

70
السن غير مناسبحسام مسعد فؤاد زايد

71
التقدير مقبولحسين رمضان حسين أبو عيشة

72
السن غير مناسبحمدي محمود السيد محمد

73
للذكور فقطخديجة طه محمد طه

74
للذكور فقطخديجة طه محمد طه

75
المؤهل غير مناسبرامز حسني جاد الرب شحاته

76
 التقدير مقبولرامي السعيد عمر علي الجزايرلي

77
السن غير مناسبرشاد عبد الحميد محمد غنيم

78
السن غير مناسبرمسيس وهيب جورج سليمان

79
ال يوجد القيد بالنقابةزياد هشام حسين عبد العال

80
للذكور فقطسارة عبيد محمد عطا



لعدم استيفاء الشروط   (مهندس اتصاالت ثالث)المستبعدين من وظيفة 

م
سبب االستبعاداألسم 

81
السن غير مناسبسامح غايس يوسف مسعود

82
المؤهل غير مناسبساهر سعد رمزي زخاري

83
المؤهل غير مناسبسعد رضا ظريف جوني

84
السن غير مناسبسعيد تفيد مفيد جيد

85
للذكور فقطسلمي محمد عبد الجليل يوسف

86
للذكور فقطسمر ياسر علي حمدان

87
السن غير مناسبسيد إبراهيم سيد علي

88
السن غير مناسبسيد حمدي سيد يس

89
السن غير مناسبشريف عزت عبد المطلب

90
للذكور فقطصفاء فرجاني محمد جبر

91
للذكور فقطصفاء فرجاني محمد جبر

92
السن غير مناسبطارق محمد محمود رضوان

93
السن غير مناسبطه حسين محمد السبع

94
التقدير مقبولعبد الجواد عبد الستار حامد أبو الحسن

95
السن غير مناسبعبد الحليم إبراهيم عبد الحليم الصواف

96
ال يوجد القيد بالنقابة وال يوجد الموقف من التجنيدعبد الرحمن احمد العدل محمد علي

97
التقدير مقبولعبد الرحمن احمد طه محمد السعدني

98
المؤهل غير مناسبعبد الرحمن محمد احمد محمد

99
التقدير مقبولعبد الرحمن محمد سيد سيد احمد

100
ال يوجد القيد بالنقابةعبد الرحمن محمود علي مرغني



لعدم استيفاء الشروط   (مهندس اتصاالت ثالث)المستبعدين من وظيفة 

م
سبب االستبعاداألسم 

101
المؤهل غير مناسبعبد العزيز بهجت عبد العزيز امين

102
ال يوجد الموقف من التجنيدعبد العزيز خالد محمد نصر اللقاني

103
للذكور فقطعبير احمد عثمان رياض

104
للذكور فقطعال مصطفي علي محمد

105
ال يوجد القيد بالنقابةعالء حماده كامل عبد المقصود

106
السن غير مناسبعلي عالء محمد محمد احمد

107
التقدير مقبولعلي علي عبد الحافظ مصطفي

108
ال يوجد القيد بالنقابةعلي محمد درويش عمران

109
25/3/2021تخطي تاريخ التقديم علي محمد مصطفي عبد العليم

110
المؤهل غير مناسبعمار عبد النبي محمود علي

111
ال يوجد القيد بالنقابةعمر حسن محمد السيد

112
التقدير مقبولعمرو بغدادي محمود احمد

113
21/3/2021تخطي تاريخ التقديم عمرو عمر محمد رشدي موسي

114
التقدير مقبول وال يوجد القيد النقابةغازي عبد الحميد احمد عبد الحميد

115
المؤهل غير مناسبفؤاد ماهر السيد محمد البياضي

116
التقدير مقبولفيلو باتير شايب فوزي إسكندر

117
التقدير مقبولكريم حاتم عبد الفتاح سليم

118
السن غير مناسبكريم حسني محمد مرسي

119
التقدير مقبولكريم صديق رمضان محمد

120
التقدير مقبولكريم محمد فوزي احمد



لعدم استيفاء الشروط   (مهندس اتصاالت ثالث)المستبعدين من وظيفة 

م
سبب االستبعاداألسم 

121
السن غير مناسبكمال محمد فؤاد كمال احمد

122
السن غير مناسبلؤي مصطفي سيد محمد

123
التقدير مقبولمارك يونان برسوم عبد المسيح

124
المؤهل غير مناسبماريو زاهر أيوب مرقص

125
التقدير غير موجودمايكل جون اسحق حنا

126
التقدير غير واضحمايكل جون اسحق حنا

127
ال يوجد القيد بالنقابةمحمد احمد رأفت محمد حافظ

128
التقدير مقبولمحمد احمد سيد حسين

129
التقدير مقبولمحمد احمد شكري محمد يوسف

130
السن غير مناسبمحمد احمد شوقي محيي الدين

131
ال يوجد القيد بالنقابةمحمد احمد محمد فهيم

132
ال يوجد مؤهل وال يوجد القيد بالنقابةمحمد احمد محمد يوسف الشافعي

133
التقدير مقبولمحمد ايمن كمال الشربيني عبد الحليم

134
السن غير مناسبمحمد إبراهيم عيد اروس إبراهيم

135
المؤهل غير مناسبمحمد إبراهيم محمد احمد

136
ال يوجد القيد بالنقابةمحمد أبو الحسن احمد محمد

137
التقدير مقبولمحمد أبو الفتوح محمد سيد احمد

138
ال يوجد القيد بالنقابةمحمد أبو المجد محمد علي

139
التقدير مقبولمحمد بدر رفعت عبد الخالق

140
ال يوجد الموقف من التجنيدمحمد جمال محمد حسين



لعدم استيفاء الشروط   (مهندس اتصاالت ثالث)المستبعدين من وظيفة 

م
سبب االستبعاداألسم 

141
التقدير مقبولمحمد جمال يحيي حسنين الزيني

142
ال يوجد الموقف من التجنيدمحمد حاتم محمد سامي عبد البديع

143
ال يوجد القيد بالنقابةمحمد حسن محمد حامد حجاج

144
المؤهل غير مناسبمحمد خالد أبو الفضل كامل

145
السن غير مناسبمحمد خالد عبد الحميد احمد

146
السن غير مناسبمحمد ربيع إسماعيل محمد

147
ال يوجد القيد بالنقابةمحمد رمضان احمد محمد

148
ال يوجد القيد بالنقابةمحمد سعد رشاد عبده

149
ال يوجد مؤهل دراسيمحمد سعد عبد الفتاح محمود

150
المؤهل غير مناسبمحمد سعيد سعد عبد الجليل نصار

151
التقدير مقبولمحمد شاكر حجاز شراقة

152
ال يوجد القيد بالنقابةمحمد شريف محمد فتحي نصر

153
السن غير مناسبمحمد شعبان محمد عباس

154
ال توجد مرفقاتمحمد شلبي محمد الشيخ

155
التقدير مقبولمحمد صالح حسانين احمد

156
ال يوجد الموقف من التجنيدمحمد طارق سيد إسماعيل

157
السن غير مناسبمحمد طارق علي الحمامي

158
السن غير مناسبمحمد طه منصور حفرج

159
ال يوجد شهادة المؤهل الدراسيمحمد عادل عبده احمد بالل

160
21/3/2021تخطي تاريخ التقديم محمد عاطف إبراهيم زكي حسين



لعدم استيفاء الشروط   (مهندس اتصاالت ثالث)المستبعدين من وظيفة 

م
سبب االستبعاداألسم 

161
ال يوجد القيد بالنقابةمحمد عبد العزيز كمال عبد العزيز

162
السن غير مناسبمحمد عبد هللا قدري محمد عبد المقصود

163
21/3/2021تخطي تاريخ التقديم محمد عبد الوهاب محمد أبو سعده

164
التقدير مقبولمحمد عصام إبراهيم الطموهي

165
ال يوجد الموقف من التجنيدمحمد عالء الدين عبد الفتاح

166
التقدير مقبولمحمد علي حسن هالل

167
التقدير مقبولمحمد عمر محمد االنور عبد الحافظ

168
السن غير مناسبمحمد فاروق محمد علي

169
التقدير مقبولمحمد فخري احمد المهدي

170
المؤهل غير مناسبمحمد محمد مهدي امين الشبراوي

171
(هنسة كهربيه وحاسبات)مؤهل غير مناسب محمد مصطفي محمد عبد هللا

172
ال يوجد القيد بالنقابةمحمد مصطفي محمد علي

173
25/3/2021تخطي تاريخ التقديم محمد مكرم محمد إبراهيم

174
التقدير مقبولمحمد نبيل محمد عبد الوهاب

175
السن غير مناسبمحمد نعيم احمد الحنفي

176
المؤهل غير مناسبمحمد هشام علي محمد علي

177
التقدير مقبولمحمد يوسف فهيم عطية

178
1/4/2021تخطي تاريخ التقديم محمد يوسف محمد علي

179
التقدير مقبولمحمود احمد ماهر محمود محمد

180
ال يوجد القيد بالنقابةمحمود احمد محمد حسن



لعدم استيفاء الشروط   (مهندس اتصاالت ثالث)المستبعدين من وظيفة 

م
سبب االستبعاداألسم 

181
ال يوجد القيد بالنقابةمحمود بدوي محمود عبد اللطيف

182
السن غير مناسبمحمود صالح احمد علي

183
السن غير مناسبمحمود عبد العزيز مغربي محمد

184
التقدير مقبولمحمود عبد الوهاب إبراهيم محمود

185
السن غير مناسبمحمود محمد احمد النجم يوسف

186
السن غير مناسبمحمود محمد فهيم محمد حسن

187
التقدير مقبولمحمود محمد محمد يوسف

188
التقدير مقبولمحمود محمد نصار صالح

189
السن غير مناسبمحمود مصطفي احمد حسين

190
للذكور فقطمرام عبد الكريم محمد فرج زاهر

191
ال يوجد القيد بالنقابةمصطفي عبد السالم محمود محمد

192
التقدير مقبولمصطفي علي مصطفي خالف

193
ال يوجد القيد بالنقابةمصطفي غنيم مصطفي غنيم

194
7/4/2021تخطي تاريخ التقديم مصطفي فتحي عبد الحكيم إبراهيم

195
المؤهل غير مناسبمصطفي ماجد محمد أبو العال

196
المؤهل غير مناسبمصطفي محمد عبد الحميد محمد

197
السن غير مناسبمصطفي محمد ميمي عبد الرحمن

198
ال يوجد القيد بالنقابةمعاذ إبراهيم مصطفي بدر

199
التقدير مقبولمعتز حسام الدين عبد الفتاح حسن

200
للذكور فقطمي احمد محمود صالح



لعدم استيفاء الشروط   (مهندس اتصاالت ثالث)المستبعدين من وظيفة 

م
سبب االستبعاداألسم 

201
للذكور فقطمي صالح احمد محمود بكر

202
التقدير مقبولميشيل سمير ميخائيل رزق هللا

203
السن غير مناسبمينا سعيد مالك زكري

204
ال يوجد القيد بالنقابةمينا ظريف داود قديس

205
التقدير مقبولمينا مجدي موريس عبد الشهيد

206
التقدير مقبولمينا نادر جاد الرب شحاته

207
للذكور فقطنورهان أسامة إبراهيم الدسوقي

208
السن غير مناسب و التقدير العام مقبولهاني مجدي محمد حافظ

209
للذكور فقطهدير عالء الدين محمد محمد

210
للذكور فقطهدير عالء الدين محمد محمد

211
السن غير مناسبوائل محمد محمود إبراهيم

212
السن غير مناسبوائل نصر محمد علي

213
للذكور فقطياسمين احمد صالح منا

214
السن غير مناسبيوحنا عادل جرجس عبد السيد

215
التقدير مقبوليوسف حسن يوسف حسن

216
السن غير مناسبيوسف محمد عبد القادر سيد




