
  الشركة الوطنية لخدمات المالحة الجوية  

  قطاع التنمية اإلدارية

  شئون العاملين  إدارة  

 
 

 رامى

 

 حارس امن سادس. /جراء المقابلة الشخصیة لوظیفھ أسماء الساده المرشحین إل
  

  األســـــم  م

  میعاد المقابلة الشخصیة

   وظیفة (حارس أمن)

  )25) إلى مسلسل رقم (1من مسلسل رقم (

  9/1/2017یوم اإلثنین 

  الساعة العاشرة صباحاً 

بالمبنى اإلدارى للشركة الوطنیة لخدمات 

  ة المالحة الجوی

  مطار القاھرة –طریق قریة البضائع 

  احمد سید محمد على   1

  احمد عكاشھ محمود سالم   2

  احمد محمد محمد على شاھین  3

  اسالم محمد مصطفى البدرى  4

  إبراھیم احمد خلیل إبراھیم   5

  السید موسى سید عبد العاطى   6

  ایمن احمد توفیق   7

  حسن سلیم حسن سلیم  8

  محمد السید امین حسین   9

  حسام شوقى عبد الباقى بیومى مطر   10

  محمد جمال محمد شاطر   11

  سامح سامى شحاتھ احمد   12

  خالد محمد حجاج عطیھ   13

  خالد عامر دیب جبر   14

  حمدى عماد حمدى محمد  15

  طارق یحیى سید عبد الحمید   16

  شریف احمد عید احمد   17

  ضان مفتاحعبد السالم رم  18

  ضیاء جالل عطیھ محمد   19

  محمد عطا محمود عبد السالم  20

  محمد محمود محمد محمود احمد  21

  فھد محمد السعدنى محمد  22

  محمد بدوى محمد على   23

  على مسعد محمد احمد  24

  عمرو المصرى حسن أبو زید  25
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  فھمى محمود فھمى محمود  26

  میعاد المقابلة الشخصیة

   وظیفة (حارس أمن)

  )49) إلى مسلسل رقم (26من مسلسل رقم (

  10/1/2017 الثالثاءیوم 

  الساعة العاشرة صباحاً 

بالمبنى اإلدارى للشركة الوطنیة لخدمات 

  المالحة الجویة 

  مطار القاھرة –طریق قریة البضائع 

  محمد إبراھیم محمد امام  27

  محمد عبد المقصود احمد عبده  28

  ھیم عادل عیاد سیدإبرا  29

  محمد رافت السید سعید  30

  محمود سعید عبد الرحمن محمد  31

  محمد محمد احمد رضوان  32

  ولید محمد حجاج عطیھ  33

  ایمن محمود شعبان مصطفى   34

  مصطفى رمضان احمد على   35

  محمد رجب عبد هللا محمد  36

  محمد سید محمد محمود عماره  37

  د عبد العال عبد العال محمود احم  38

  ھانى احمد محمد الطنانى  39

  احمد حسن محمد حسن عوده  40

  احمد عبد الناصر دیب جبر  41

  احمد عبد القادر زكى احمد  42

  محسن عبد العظیم جادو جان  43

  طھ سید طھ عبد الرازق  44

  حسن حنفى سید محمد   45

  حماد عبد الرحمن محمد حماد  46

  مود أبو الخیر محمدمح  47

  محسن على عبد المحسن احمد  48

  محمد عبد المنعم محمد عبد المطلب  49

  
  
  




