
  الشركة الوطنية لخدمات المالحة الجوية  

  قطاع التنمية اإلدارية

  شئون العاملين  إدارة  

 
 

 رامى

 

 .عامل خدمات معاونھ سادس  /أسماء الساده المرشحین الجراء المقابلھ الشخصیھ لوظیفھ
  

  االســـــــم  م

  میعاد المقابلة الشخصیة

   وظیفة (عامل خدمات معاونة)

  )22) إلى مسلسل رقم (1من مسلسل رقم (

  11/1/2017 األربعاءیوم 

  الساعة العاشرة صباحاً 

ة لخدمات بالمبنى اإلدارى للشركة الوطنی

 المالحة الجویة

  مطار القاھرة –طریق قریة البضائع 

  محمد كمال عبد الحلیم عبد الحكیم   1

  محمد السید محمد الشبینى   2

  محمد السید یوسف یوسف  3

  محمد احمد محمد على   4

  محمد جمال أبو زید احمد  5

  محمد على صالح على   6

  محمد حسن محمود محمد   7

  دوى محمد عفیفىمحمد ب  8

  یاسر محمود محمد قاسم  9

  مصطفى سید محمد شاطر  10

  حماده احمد محمود   11

  سعید محمد سعید محمد  12

  عماد فوزى إبراھیم   13

  عمر عبد الرحمن محمد مصطفى   14

  النوبى احمد الناجب حسان  15

  عماد سامح عبد الھادى عبد النبى   16

  مد عمرو محسن حسن اح  17

  اسالم عبد الرحمن بسیونى إبراھیم   18

  سالم عبد المعطى سعید سالم   19

  خالد محمد عفیفى السید عبد النبى   20

  سعید عبد الحمید عبد المعطى إسماعیل   21

  محمد مصطفى عبد الصبور محمد  22
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  شئون العاملين  إدارة  

 
 

 رامى

 

 

  محمد سید محمد حسن   23

  میعاد المقابلة الشخصیة

   وظیفة (عامل خدمات معاونة)

  )43) إلى مسلسل رقم (23من مسلسل رقم (

  12/1/2017 الخمیسیوم 

  الساعة العاشرة صباحاً 

بالمبنى اإلدارى للشركة الوطنیة لخدمات 

 المالحة الجویة

  مطار القاھرة –طریق قریة البضائع 

  سید احمد ھالل حسین   24

  إبراھیم فرحات فوزى سید   25

  محمد امام على عیاد رضا   26

  مصطفى عبد الرحیم بحیرى صدیق  27

  جمال حمدى عبد المنعم محمد عبد الغفار   28

  ھیثم ثروت محمد   29

  یوسف حسین یوسف محمد   30

  عبد الرحیم احمد عبد الرحیم   31

  حسام حسن حسین فرحات   32

  عزت محمود احمد فاید  33

  المولى وحید حامد عبد الصبور جاد  34

  یوسف عمر محمود یوسف   35

  أسماء السید عطیت هللا عمر  36

  منى عبد اللطیف على محمد  37

  شیماء عبد الرؤف حامد عمار  38

  شیماء سعید محمد حسانین   39

  سمر اشرف عدلى حنفى   40

  محمد ناصر محمد احمد  41

  عبد العظیم محمود عبد العظیم   42

  فوزى سید احمد  إبراھیم فرحات  43

  
  




