
( 1أسماء السادة المقبولين في اإلعالن الخارجي رقم )

 2021لسنة 

  :ًالمهندسين -أوال 

 المقابلة الشخصية لوظيفة )مهندس اتصاالت( اأسماء السادة الذين اجتازو-1

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 محمود قرشي سيد عطيه 1
 أحمد فتحي حسن سليمان طعيمه 2
خالد داوود نبيه جابرعمر  3  
 عمر حمدي محمد فؤاد عبد اللطيف 4
 إسالم إبراهيم خليل محمد 5
 محمد عبد العظيم خالد محمد 6
 طه شكري عبد الستار عبد اللطيف 7
 أحمد كامل حافظ السيد 8
 بيشوي عادل حلمي عطية 9

 سامه محمد مهديأمحمد  10
 طالل محمد أبو الحسن الشاذلي 11
نسي فهيم عبد القدوسأكيرلس  12  
 كيرلس عدلي معوض أبو السعد 13
حمدأعبد الرحمن رضا سيد  14  
 ياسر ربيع محمد حسن 15
 عمر بدر الدين عبد الكريم حسين 16
 فادي جورج بطرس صوصه 17
 محمد ربيع علي عبد الرؤوف 18
 أحمد خلف حسن سيد 19
 مصطفي عبد الحميد محمد احمد 20
سامي محمد عفيفي محمود 21  
حمد إبراهيم علي مقلدأمحمد  22  
 أحمد محمد محمود عبد الحافظ 23
 كيرلس عيد شوقي عازر 24
 وسام جرجس عياد سيف 25
يمن شاهين سليمانأمحمد  26  
 مصطفي سيد حامد عبد الفتاح 27
 مصطفي علي حسن حسن جاد هللا 28
 بالل سمير محمد عبد الخالق 29

 

 



 اتصاالت(مهندس ) لوظيفة أسماء السادة الذين اجتازوا المقابلة الشخصيةتابع 

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 أحمد سمير خير علي 30
 عبد الرحمن عبد الرازق صديق موسي 31
 أحمد زكريا محمد علي 32
 أحمد شاذلي عبد العزيز محمد 33
 أحمد محمد عبد المنعم محمد 34
 المعتصم باهلل أسامة مصطفي محمد 35
 أحمد السيد محمد مصطفي الشيخ 36
 كريم مرتضي محمد منصور 37
 عبد العزيز طلعت عبد العزيز إبراهيم 38
 باسم محمد مبارك عطا هللا 39

 

 

 المقابلة الشخصية لوظيفة )مهندس كهرباء( اأسماء السادة الذين اجتازو -2

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 أحمد محمود محمد محمود 1
 محمد عاطف محمد عبد المجيد 2
حمد عبد الفتاح عبد الحليم احمدأطارق  3  
حمد عبد الحميد سويدأإسالم  4  
 رضوان حسين كامل عبد الرازق 5
 عبد الرحمن محمد فيروز محمد 6
حمد عليأمحمد عاطف  7  
 محمد عدليمحمد محمود  8

 

 لوظيفة )مهندس ميكانيكا( المقابلة الشخصية اأسماء السادة الذين اجتازو -3

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 عبد الرحمن خميس محمد بركة 1
 أحمد عبد هللا أحمد عبد الرحمن 2
 حسام الدين ممدوح سيد أحمد 3
 طارق محمد محمود عثمان 4
 أحمد محي الدين عبد الفتاح عبد العاطي 5
 محمد نصر الدين أنور رضوان 6
محمد العربيأحمد مجدى  7  
 إيهاب السيد متولي أحمد 8

 



 لوظيفة )مهندس تكييف( المقابلة الشخصية اأسماء السادة الذين اجتازو -4

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

محمود عرفاتمحمد عبد الرحمن  1  
حمدأمحمد صابر محمد  2  

 محمد السيد عبد الرازق 3
 محمود محمد جاد الرب عبد الرحيم 4
مينأحمد أ حمديمحمد  5  
 مصطفي محمود متولي محمد 6
 كريم أشرف السيد حسنين فريد 7
 جمال صبري السيد عثمان علي 8

 

 

 المقابلة الشخصية لوظيفة )مهندس حاسبات( اأسماء السادة الذين اجتازو -5

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 علي محمد علي إبراهيم 1

 محمد أشرف منير العيساوي 2

 عالء محمد عالء الدين عطا 3

 محمد السيد السيد عبدة البلبيسي 4

سالم سامي عبد المنعم عليإ 5  

 سليمانمحمود عباس عبد اللطيف  6

 

 

 

 المقابلة الشخصية )مهندس مدني( اأسماء السادة الذين اجتازو -6

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 صالح عبد الفتاح صالح علي 1

 محمد هيثم عبده محمد 2

 

 

 

 



 :ًالفنيين  -ثانيا 
 

 الوظيفة )فني تكييف( اأسماء الذين اجتازو -1

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 محمد البدوي محمد على حماد 1

 عمر محمد على صديق 2

 أحمد عصام عبد المعبود حجازي 3

 

 

 الوظيفة وظيفة )فني كهرباء( اأسماء الذين اجتازو ـ 2

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 محمود عطا موسي عبد الاله 1

 مصطفى عبد الباسط عبد الرشيد 2

 أحمد ماهر محمود قطب 3

 محمد عبد الهادي السيد محمد 4

 أحمد صابر قاعود أبو العال 5

 أحمد إبراهيم أحمد أبو اليزيد  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الوظيفة وظيفة )فني مدني( اأسماء الذين اجتازو ـ 3

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 أحمد سالم السيد سالم 1

 سالم عبد التواب سالم عطا 2

 إبراهيم السعيد محمد أبو اليزيد 3

 

 

 

 

 

 

 الوظيفة وظيفة )فني ميكانيكا( اأسماء الذين اجتازو ـ4

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 مصطفى هاني محمد جاد 1

 محمود أشرف محمد محمد العريان 2

مجدى عيسى حسنعبد الرحمن  3  

 عمرو سعيد محمد عبده 4

 أحمد على محمد مكايد عبد الفتاح 5

 مصطفى أحمد محمد عبد الجليل درة 6

 محمود عبد الحميد محمود محمد 7

 محمود محمد فوزى عبد القادر  8

 كريم شحاتة صادق محمد 9

 

 

 

 

 

 



يرجى من السادة المقبولين باإلعالن التوجه إلدارة شئون العاملين بالشركة 

عدا يومي الجمعة والسبت  28/7/2022حتى  17/7/2022في الفترة من 

 -باألوراق األتية: 

 صحيفة حالة جنائية باسم )الشركة الوطنية لخدمات المالحة الجوية( -1

 شخصية حديثة ة( صور2عدد ) -2

 رقم قومي ساريةصورة بطاقة  -3

 

 تنويه هام: يشترط الحصول على موافقة الجهات األمنية لشغل الوظائف 

  للشكاوىhossam.said@nansceg.com 

 

 




