
الترتيب أبجدى (مهندس مدنى)لسادة المرشحين الجراء المقابلة الشخصية بوظيفة ا

االسمم

أحمد رشاد فتح هللا عبدالجواد 1

أحمد محمد عبد السميع عبد الفتاح حسين  2

أحمد معبد حسنى عبد الحميد 3

خالد جاد محمود أحمد عبدالغنى 4

روان سمير محمد حسنى حسنين5

صالح عبد الفتاح صالح علي6

عبد الرحمن ممدوح محمد ممدوح 7

عبد الرحمن يسرى احمد محمد على 8

عليا باسم عادل عبد المنعم9

عمر عادل سعيد عبد الغفار10

عمر محمد عبد الحميد إبراهيم 11

فضل ممدوح فضل أحمد أبو حميدى 12

فهمى محمود فهمى محمد عطا13

ماهر عبد القادر إبراهيم القطرى14

محمد رضا محمد إبراهيم15

محمد هيثم عبده محمد 16

محمود فاروق أحمد عبدالعزيز 17

محمود محمد محمود حسان18

ميرا وهيب ثابت مليكة 19

يوسف جودت عبد البر احمد 20



الترتيب ابجدى  (مهندس ميكانيكا)السادة المرشحين الجراء المقابلة الشخصية بوظيفة 

االسمم

إسالم السعيد أبو العنين الدرافي 1

إيهاب السيد متولي احمد2

أحمد حسن الشربيني حسانين 3

أحمد حسني أحمد يوسف4

أحمد سعيد رضوان غنايم5

أحمد عادل سالمة منصور حسان6

أحمد عبد هللا احمد عبد الرحمن 7

أحمد مجدى العربى محمد8

أحمد محمد زكي سيد سيد أحمد بكر9

أحمد محمد سعيد محمد األكحل 10

أحمد محمد عبد الحميد محمد جميلة11

أحمد محمد عبد الستار امام12

أحمد محمد لبيب محمد13

أحمد محي الدين عبد الفتاح عبد العاطي14

حسام الدين ممدوح سيد أحمد 15

حسام محمد شعبان16

سالم صالح سالم مصري17

سامر عصام الدين مختار توكل 18

شريف محمد فتح هللا  محمد الفحل19

طارق محمد محمود عثمان20

عادل محمود إبراهيم صابر الديسطي21

عبد الرحمن خميس محمد بركة 22

عبد هللا نبيل علي السيد محمد 23

علي امير ياقوت إبراهيم ياقوت 24

عمر عبد الحكيم عمر محمد25

عمر ناصر جمعه محمد26

عمر وائل سعيد حسين الجنايني27

فيليب عبد السيد صموئيل صليب28

ماريو عطيتو قديس أيوب29

محمد السيد علي بيومي 30

محمد أشرف محمد موسي31

محمد حسن علي علي حموده32

محمد نصر الدين أنور رضوان33

محمد يحي جالل حسن 34

محمود محمد صبري طه35

محمود محمد محمد محمد دويدار36

مروان يوسف عبد الغني محمد النجدي 37

مصطفي عيد سيد أبو العنيين38

وليد عماد الدين أحمد علي 39

يوسف جمال صالح عبد الفتاح40



الترتيب أبجدى (مهندس كهرباء)السادة المرشحين الجراء المقابلة الشحصية لوظيفة 

االسمم

إسالم احمد عبد الحميد سويد1

إسالم محمد السيد عبد الرحيم2

إسماعيل فتحي أحمد محمد3

أحمد ابراهيم على احمد4

أحمد جمال محمد محمد عبد الدايم5

أحمد حسن سعد عبد الوهاب حلوة6

أحمد حسن محمد إبراهيم صالح 7

أحمد خليفة محمد خليفة 8

أحمد عبد الوهاب حمدان جاد الرب 9

أحمد مجدى عبده إبراهيم 10

أحمد محمد عبد العزيز عبد العال 11

أحمد محمود محمد محمود 12

أمجد إيهاب محمد محمد هالل 13

جورج نشأت فوزى شفيق 14

رضوان حسين كامل عبد الرازق 15

شادى مصطفى احمد محمد16

طارق احمد عبد الفتاح عبد الحليم احمد17

عاشور محمد عبد الوهاب احمد 18

عبد الرحمن خالد محمود مصطفى 19

عبد الرحمن محمد فؤاد أبو المجد 20

عبد الرحمن محمد فيروز محمد21

عبد العزيز خلف احمد فرغلى 22

عصام علي محمود محمد23

عمرو عبد الحى عبد الحميد عبد الحى24

فتحى محمد عبد العزيز احمد عبد الرحيم 25

فتحي الحسن محمد محمد شحاته26

كيرلس اشرف موسيلينى سلوانى 27

محمد إبراهيم عطيه إبراهيم 28

محمد خالد احمد عبد الجيد29

محمد سعيد مرسى عبد الرحمن الدالى 30

محمد طارق زينهم عبد هللا 31

محمد عادل محمد عبد الرؤوف 32

محمد عاطف احمد علي33

محمد عاطف محمد عبد المجيد34

محمد عصام الدين عبد الفتاح صالح 35

محمد على السيد أبو صير 36

محمد محمود عدلى محمد 37

محمد هاني جمال الدين السعيد القهوجي38

محمود عادل عبد السالم محمد على 39

ياسر سيد عبد هللا محمد 40

مصطفى محمد محمد عالم41



(أبجدى الترتيب) حاسبات مهندس بوظيفة الشخصية للمقابلة المرشحين السادة

االسمم

اسالم سامي عبد المنعم علي1

عالء محمد عالء الدين عطا2

علي محمد علي إبراهيم3

محمد السيد السيد عبدة البلبيسي4

محمد أشرف منير العيساوي5

محمود عباس عبد اللطيف سليمان6



الترتيب أبجدى (مهندس تكييف)السادة المرشحين الجراء المقابلة الشخصية لوظيفة 

االسمم

إبراهيم محمد إبراهيم شلبي شومان1

أحمد عامر عبد السالم حمد هللا 2

أحمد عبد العزيز أبو العطا رخا3

أحمد محمد فكري محمد إبراهيم4

جمال صبري السيد عثمان علي 5

خالد صالح عبد الجواد إسماعيل 6

عبد الرحمن عمرو أحمد صالح سويلم 7

عمر رجائي محمد جالل البنا البطل 8

كريم أشرف السيد حسنين فريد9

محمد السيد عبد الرازق10

محمد حسام عبد الرحيم محمد11

محمد حمدى احمد امين12

محمد رمضان حسين عرقوب 13

محمد سعد محمد احمد14

محمد صابر محمد احمد15

محمد طارق محمد نعيم16

محمد عبد الرحمن محمود عرفات 17

محمد مجدي عبد العزيز عبد القادر المالح18

محمود محمد جاد الرب عبد الرحيم 19

مصطفي محمود متولي محمد20



الترتيب أبجدى (مهندس اتصاالت) السادة المرشحين الجراء المقابلة الشخصية بوظيفة 

االسمم

المعتصم باهلل أسامة مصطفي محمد1

إسالم إبراهيم خليل محمد2

أحمد السيد محمد مصطفي الشيخ3

أحمد خلف حسن سيد4

أحمد زكريا محمد علي5

أحمد سمير خير علي6

أحمد شاذلي عبد العزيز محمد7

أحمد فتحي حسن سليمان طعيمه8

أحمد كامل حافظ السيد9

أحمد محمد عبد المنعم محمد10

أحمد محمد محمود عبد الحافظ 11

باسم محمد مبارك عطا هللا12

بالل سمير محمد عبد الخالق13

بيشوي عادل حلمي عطية14

طالل محمد أبو الحسن الشاذلي15

طه شكري عبد الستار عبد اللطيف16

عبد الرحمن رضا سيد احمد17

عبد الرحمن عبد الرازق صديق موسي18

عبد العزيز طلعت عبد العزيز إبراهيم19

عمر بدر الدين عبد الكريم حسين20

عمر حمدي محمد فؤاد عبد اللطيف21

عمر خالد داود بنيسه جابر22

فادي جورج بطرس صوصه23

كريم مرتضي محمد منصور24

كيرلس انسي فهيم عبد القدوس25

كيرلس عدلي معوض أبو السعد26

كيرلس عيد شوقي عازر27

محمد احمد إبراهيم علي مقلد28

محمد اسامه محمد مهدي29

محمد ايمن شاهين سليمان30

محمد ربيع علي عبد الرؤوف 31

محمد عبد العظيم خالد محمد32

محمود سامي محمد عفيفي33

محمود قرشي سيد عطيه34

مصطفي سيد حامد عبد الفتاح35

مصطفي عبد الحميد محمد احمد36

مصطفي علي حسن حسن جاد هللا37

وسام جرجس عياد سيف38

ياسر ربيع محمد حسن39




