
(فنى كهرباء)السادة المرشحين الجراء المقابلة الشخصية لوظيفة 

االســــــــــــــــمم

السيد نصير السيد نصير عبدالنعيم1

أبانوب صالح جادالرب زاخري2

أحمد إبراهيم أحمد ابواليزيد3

أحمد زهرى فؤاد عبدالظاهر4

أحمد صابر قاعود أبو العال5

أحمد ماهر محمود قطب6

أحمد محمد الصادق إسماعيل7

أحمد مصطفى محمد عبدالجيد8

حسام أحمد محمد إبراهيم9

حسن محمد حسين صالح 10

صابر محمود خالد مبروك11

عادل محمد نوح عبدالرحيم 12

عبدالاله مخلف عباس زيدان 13

عبدهللا أحمد شعبان عبدالرحيم 14

عالء الدين محمد السيد أحمد15

عمرو محمد إبراهيم رمضان16

كريم سمري الشحات محمد17

محمد أبوالعنين محمد الزواوي18

محمد صالح الدين محمد ندهم 19

محمد عبد الحفيظ عبدالعال هيكل20

محمد عبد الهادي السيد محمد21

محمود إبراهيم عبداللطيف العدلي 22

محمود أحمد أمين محمد23

محمود صادق شعبان عبد الحاكم24

محمود عبدالعزيز حسن المالح25

محمود عطا موسى عبدالاله26

مصطفى عبد الباسط عبد الرشيد27

مصطفى محمود سيد عبد الغني28

مؤمن طه حسين محمود29

هاشم صالح خديوي أحمد30



(فنى تكييف)السادة المرشحين الجراء المقابلة الشخصية لوظيفة 

االســــــــــــــــمم

الطوخى سعيد الطوخى إبراهيم 1

إسالم على حامد أحمد سعيد2

إسالم محمد فرج عبدالحميد 3

إسالم ياسر عبدالحليم محمد 4

أحمد إسماعيل محمد محمد5

أحمد عبد النبى إبراهيم حسن 6

أحمد عصام عبد المعبود حجازى 7

عبدهللا محمد جاد حامد 8

عالء فراج عبد الفتاح احمد 9

عمر محمد على صديق 10

عمرو مصطفى محمد الجمل 11

كريم جمال عبد الغنى عبد الرحيم 12

كريم صابر محمد السيد السحراوى 13

مايكل جورج ميخائيل إبراهيم14

محمد البدوى محمد على حماد 15

محمد عربي توفيق أحمد16

محمد عالء الدين محمد حسن مرسه 17

محمد فهد مجدى شعبان 18

محمود حسنين محمد أبو شربى 19

محمود عيسي محمود محمد 20

مصطفى السيد عبد الرحيم محمد أبو النور 21

مصطفى عبدالرؤوف إبراهيم مصطفى 22

ناجي أحمد ناجى أحمد على23

هيثم صالح متولى سليمان24



(فنى ميكانيكا)السادة المرشحين الجراء المقابلة الشخصية لوظيفة 

االســــــــــــــــمم

إبراهيم أحمد رشاد عبد الرحيم1

إسالم أيمن صالح امبابي2

أحمد بدر محمد يوسف حطب3

أحمد بسيونى محمد بسيونى4

أحمد جمال محمد أحمد5

أحمد جمعة مصطفى أحمد6

أحمد حسين شفيق حسين7

أحمد رفعت مبروك خالد8

أحمد صابر عباس زرقان9

أحمد عادل حامد منصور10

أحمد علي محمد مكايد عبد الفتاح11

أحمد فوزى عبد العزيز سليمان12

أحمد مجدي جالل أبو عجيلة شتيوي13

أحمد محسن عبد الغني حسن حسين14

أحمد محمد حسن احمد15

أحمد محمد عباده عبده عباده16

أيمن محمد بدوى عمار17

شعيب السيد عطية محمود18

ضياء عسران محمد موسي الشيخ19

طلعت محمد رياض عويضة20

عبد الحميد محمد محمد عبد الحميد 21

عبد الرحمن مجدي عيسي حسن22

علي أحمد الحسانين السوداني23

علي حسن محمد عبد الكريم24

عمرو سعيد محمد عبده25

عمرو عيسي محمد إبراهيم26

فؤاد عبد الحميد فؤاد مجدي27

كريم شحاتة صادق محمد28

كريم ناصر سلطان عمر أبو زيد29

محمد أحمد شحاتة علي30

محمد أحمد محمد أمين هيكل31

محمد حافظ حامد زهرة32

محمد خير دكرونى محمد33

محمد عبد اللطيف محمد علي34



(فنى ميكانيكا)السادة المرشحين الجراء المقابلة الشخصية لوظيفة 

محمد محي الدين عبد الصبور احمد35

محمد هشام محمد إبراهيم36

محمد يحيي أبو ضيف علي37

محمود أشرف محمد محمد العريان38

محمود عبد الحميد محمود محمد39

محمود محمد أحمد عبد الغفار40

محمود محمد عبد المعطي بدران احمد41

محمود محمد فوزي عبد القادر42

مرتضي هشام أبو الفضل موسي43

مصطفي أحمد محمد عبد الجليل دره44

مصطفي أحمد محمد عبد المنعم45

مصطفي رشدي السيد صديق46

مصطفي هاني محمد جاد47

وسيم ماهر خليل لبس48

وليد السيد فتحى رضوان49

يحيي زكريا محمد إسماعيل50

يوسف رمضان عبد النبي محمد51



(فنى مدنى ) السادة المرشحين الجراء للمقابلة الشخصية بوظيفة 

االســــــــــــــــمم

إبراهيم السعيد محمد أبو اليزيد 1

إيهاب توفيق لبيب إبراهيم داود2

إيهاب محمد عبد الحميد البحيرى3

أحمد حسن جاد الكريم أحمد4

أحمد سالم السيد سالم5

أحمد عبد العظيم السيد إبراهيم 6

أيمن منصور عوض مروان7

حسين محمود احمد منصور8

سالم عبد التواب سالم عطا9

عبد الرحمن محمد رزق الجنايني10

فوزى فتحى محمد محمد عطا11

كريم هانى عبد المنعم رياض12

محمد الدوشى احمد رسالن 13

محمد أحمد محمد نصر14

محمد جمال كمال عبد ربه 15

محمد رمضان صابر حسين16

محمد عاطف سليمان عبد العال17

محمد عزت صبرى عبد الرحمن زيدان18

محمد مبروك أمين دوزن 19

محمود حمدى جالل السعدنى20

محمود صابر عبد الرحيم عبد الرحمن 21




