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 البهنسى احمد محمد رمضان احمد331

 السيد محمد رمضان احمد332

 حسن سيد رياض احمد333

 حسان احمد زكريا احمد334

 محمد راشد زكريا احمد335

 سعيد محمود زكريا احمد336

 محمد محمود زكريا احمد337

 على احمد زكى احمد338

 محمد إبراهيم زكى احمد339

 درويش خليل زكى احمد340

 الرازق عبد محمد البديع عبد سامح احمد341

 احمد إبراهيم سامى احمد342

 الحميد عبد إبراهيم سامى احمد343

 البنا محمد العظيم عبد سامى احمد344

 هريدى محمد سامى احمد345

 صبرى منصور سامى احمد346

 حامد احمد سعد احمد347

 موسى احمد الدين سعد احمد348

 يوسف صابر سعد احمد349

 يوسف طه سعد احمد350

 عارف عباس سعد احمد351

 النعيم عبد على سعد احمد352

 بدوى احمد سعيد احمد353

 سالمه عمر احمد سعيد احمد354

 السباعى بيومى السيد سعيد احمد355

 سعد طه السيد سعيد احمد356

 عبيد احمد دشيش أبو سعيد احمد357

 محمد توفيق سعيد احمد358

 احمد حسن سعيد احمد359

 خليل حسن سعيد احمد360

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 سعفان رمضان سعيد احمد361

 الغنى عبد الراضى عبد سعيد احمد362

 محمد الصمد عبد سعيد احمد363

 مشعل العزيز عبد سعيد احمد364

 الهادى عبد المنعم عبد سعيد احمد365

 الدايم عبد على سعيد احمد366

 الطنانى عواد صالح محمد سعيد احمد367

 فرحات محمد سعيد احمد368

 سيد محمد العزامى سالمه احمد369

 سالمه حسين سالمه احمد370

 بيرم حسن محمد سالمه احمد371

 محمد سلطان احمد سلطان احمد372

 المنعم عبد خرفوش سلطان احمد373

 سليمان محمد سلمى احمد374

 سليمان احمد سليمان احمد375

 الحميد عبد السميع عبد سليمان احمد376

 برعى عدلى سليمان احمد377

 على العوضى سماره احمد378

 مراد عباس إبراهيم سمير احمد379

 ناصف حسانين سمير احمد380

 محمود خيرى سمير احمد381

 الغزالى محمد الحليم عبد سمير احمد382

 سعيد الصادق عبد سمير احمد383

 قطب عبده سمير احمد384

 جاد محمد سمير احمد385

 داعوش محمد سمير احمد386

 الرحيم عبد محمد سمير احمد387

 رمضان السالم عبد محمد سمير احمد388

 عبده محمد سمير احمد389

 بهيج محمود محمود سمير احمد390

 قطب السيد احمد سيد احمد391

 المؤمن عبد إبراهيم سيد احمد392

 على حسين سيد احمد393

 محمد حسين سيد احمد394

 احمد حمدان سيد احمد395

 محمد حنفى سيد احمد396

 محمد خليل سيد احمد397

 قاسم محمد سعد سيد احمد398

 السميع عبد سعيد سيد احمد399

 احمد شحاته سيد احمد400

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

   هللا عبد شعراوى سيد احمد401

 الناصح عبد التواب عبد سيد احمد402

 احمد الحميد عبد سيد احمد403

 مهدى الرسول عبد سيد احمد404

 متولى محمد العزيز عبد سيد احمد405

 الرحمن عبد هللا عبد سيد احمد406

 بدوى عطيه سيد احمد407

 سيد فرغلى سيد احمد408

 احمد محمد سيد احمد409

 السيد محمد سيد احمد410

 دسوقى محمد سيد احمد411

 سليمان محمد سيد احمد412

 هللا ضيف محمد سيد احمد413

 النور أبو مرسى محمد سيد احمد414

 يونس محمد سيد احمد415

 فرغلى احمد مصطفى سيد احمد416

 محمد موسى سيد احمد417

 رزق إبراهيم سيعد احمد418

 كمال احمد اإلسالم سيف احمد419

 نعيم محمد اإلسالم سيف احمد420

 محمد عيد شاذلى احمد421

 فرحات على إبراهيم شاكر احمد422

 سيد فتحى شاهين احمد423

 صيام فرج احمد محمد شحات احمد424

شحات محمد شحات احمد425

 إسماعيل إبراهيم شحاته احمد426

 سليم حسن شحاته احمد427

 محمد قاعود شحاته احمد428

 عثمان سيد شعبان احمد429

احمد محمد شعبان احمد430

 هللا حسب محمد شعبان احمد431

 محمد بيومى شوقى احمد432

 هللا عبد حسين شوقى احمد433

 قطب محمد شوقى احمد434

 سيد الرحمن عبد شوكت احمد435

 خليل سيد صابر احمد436

 العزيز عبد ضيف صابر احمد437

 محمد الباسط عبد صابر احمد438

 عتريس الغنى عبد صابر احمد439

 سالمه هللا عبد صابر احمد440

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 العال عبد هللا عبد صابر احمد441

 صالح احمد صالح احمد442

 محمد كامل صالح احمد443

 السيد إبراهيم صبحى احمد444

 العال عبد زغلول صبحى احمد445

 محمود الحميد عبد صبحى احمد446

 حسن محمد هللا جاب صبرى احمد447

 الفقى على صبرى احمد448

 القادر عبد محمد صبرى احمد449

المنعم عبد محمد صبرى احمد450

 حالوه أبو امام احمد صالح احمد451

 العزيز عبد احمد صالح احمد452

 العزيز عبد احمد صالح احمد453

 احمد سيد المجيد عبد  الدين صالح احمد454

 محمد عثمان الدين صالح احمد455

 مصطفى أنور صالح احمد456

 مجاهد حافظ صالح احمد457

 المدرك ابراهيم حامد صالح احمد458

 صالح رمضان صالح احمد459

 رشوان سلطان صالح احمد460

 بكرى شعبان صالح احمد461

 هندى الصبور عبد صالح احمد462

 الكيله حسين عمر صالح احمد463

 هللا عبد صالح غالب صالح احمد464

 جمعه امين محمد صالح احمد465

 سيف محمد صالح احمد466

 عابدين محمد صالح احمد467

 عجمى محمد صالح احمد468

 عطيه محمد صالح احمد469

  مناع سيد محمود صالح احمد470

 قاسم محمود صالح احمد471

 الدين سعد مدثر صالح احمد472

 صيام محمد صيام احمد473

 حامد احمد الدين ضياء احمد474

يونس ابراهيم طارق احمد475

 شنور محمد احمد طارق احمد476

 محمود حنفى طارق احمد477

 زيد أبو العزيز عبد طارق احمد478

 السيد عفيفى طارق احمد479

 رشوان العليم عبد لطيف طارق احمد480

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 أيوب مخرى طارق احمد481

 خاطر متولى طاهر احمد482

 حفنى محمود طاهر احمد483

 سليم الكريم جاد طلعت احمد484

 محرم محمد جمعه طه احمد485

 طه محمد طه احمد486

 الشريف حسين محمود هاشم عابد احمد487

 احمد احمد عادل احمد488

 يونس احمد عادل احمد489

 دسوقى إبراهيم عادل احمد490

 غنيم محمد إبراهيم عادل احمد491

 حموده سيد عادل احمد492

 متولى سيد عادل احمد493

 حسن صابر عادل احمد494

 البرعى إبراهيم الحميد عبد عادل احمد495

 على العزيز عبد عادل احمد496

 جمعه هللا عبد عادل احمد497

 الزرقانى المجيد عبد عادل احمد498

 النبي عبد عثمان عادل احمد499

 الحداد رضوان كامل عادل احمد500

 إبراهيم محمد عادل احمد501

 زيد أبو محمود عادل احمد502

 على محمد محمود عادل احمد503

 احمد موسى عادل احمد504

 سيد نصر عادل احمد505

 محمد الكريم عبد عاشور احمد506

 هللا عبد يسن عاشور احمد507

 حفنى احمد عاطف احمد508

 هديه أبو طنطاوى احمد عاطف احمد509

 مصيلحى امام عاطف احمد510

 عباس حلمى عاطف احمد511

 مدبولى سعد عاطف احمد512

 مرسى الحميد عبد سيد عاطف احمد513

 حسين هللا عبد عاطف احمد514

 سيد هللا عبد عاطف احمد515

 فضل المنعم عبد عاطف احمد516

 العزم أبو محمد عاطف احمد517

 احمد المعطى عبد عامر احمد518

 محمد الراضى عبد عباس احمد519

 إبراهيم احمد محمود عباس احمد520

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 على الراضى عبد الباسط عبد احمد521

 محمود على الباسط عبد احمد522

 عالم احمد البديع عبد احمد523

 عبدالجواد سليمان الجواد عبد احمد524

 الجواد عبد صابر الجواد عبد احمد525

 الرحمن عبد محمد الجواد عبد احمد526

 شحات المتعال عبد الحارس عبد احمد527

 مكى شندى الحافظ عبد احمد528

 علوان محمد الحفيظ عبد احمد529

 ابراهيم الاله عبد الحكم عبد احمد530

 خليل محمد الحكيم عبد احمد531

 المجيد عبد رياض الحليم عبد احمد532

 على احمد الحميد عبد احمد533

 ربيع زكى حسن الحميد عبد احمد534

 حفنى شحات الحميد عبد احمد535

 محمود على الحميد عبد احمد536

 محمد قنديل الحميد عبد احمد537

 العاطى عبد محمد الحميد عبد احمد538

 عسران محمد الحميد عبد احمد539

 النويهى محمد محمد الحميد عبد احمد540

 الدايم عبد محمود الحميد عبد احمد541

 محمد فرغلى الخالق عبد احمد542

 السيد محمود الخالق عبد احمد543

 حسين عالمه أبو الدايم عبد احمد544

 حسانى كامل الدايم عبد احمد545

عمران احمد الرازق عبد احمد546

 حسين حسن الرازق عبد احمد547

 محمود محمد الرازق عبد احمد548

 محمد احمد الرحمن عبد احمد549

 الفقى على سليمان الرحمن عبد احمد550

 الباسط عبد الرحمن عبد احمد551

 الرحمن عبد قاسم الرحمن عبد احمد552

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 الرحمن عبد محمد الرحمن عبد احمد553

 الرحمن عبد محمد الرحمن عبد احمد554

 صالح امين الرحيم عبد احمد555

 محمد هللا خلف الرحيم عبد احمد556

 اللطيف عبد قاسم الرحيم عبد احمد557

 الجليل عبد محمد الرحيم عبد احمد558

 احمد محمد الرشيد عبد احمد559

 محمد محمود الرؤف عبد احمد560

 مهيدى حسن الستار عبد احمد561

 حسين السالم عبد احمد562

 نصار فنجرى السالم عبد احمد563

 اللطيف عبد الشافى عبد احمد564

احمد سيد العال عبد احمد565

 العال عبد الفتاح عبد العال عبد احمد566

 العال عبد محمد العال عبد احمد567

 حسن احمد العزيز عبد احمد568

 العزيز عبد إبراهيم العزيز عبد احمد569

 ابراهيم حسن العزيز عبد احمد570

 سيد سيد العزيز عبد احمد571

 يونس الحميد عبد العزيز عبد احمد572

 الحميد عبد محمد العزيز عبد احمد573

 محمد محمد العظيم عبد احمد574

 جمعه سليم العليم عبد احمد575

 إبراهيم خليل الغنى عبد احمد576

 الشيخ حافظ ابوالريش الفتاح عبد احمد577

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 عثمان احمد الفتاح عبد احمد578

 نوير دسوقى ثابت الفتاح عبد احمد579

 عثمان حسين الفتاح عبد احمد580

 إبراهيم الحاج حميده الفتاح عبد احمد581

 الفتاح عبد رسالن الفتاح عبد احمد582

 محمد الراضى عبد الفتاح عبد احمد583

 محمد محمد زكى الفضيل عبد احمد584

 محمد فرحات القادر عبد احمد585

 السيد مصلحى الكريم عبد احمد586

 محمد لطفى اللطيف عبد احمد587

 خميس هللا عبد احمد هللا عبد احمد588

 هللا فتح احمد هللا عبد احمد589

 كحيل حسن هللا عبد احمد590

 مصطفى رمضان هللا عبد احمد591

 السالم عبد زكى هللا عبد احمد592

 هللا عبد سيد هللا عبد احمد593

 محمد سيد هللا عبد احمد594

 صديق السيد عبد هللا عبد احمد595

 عبدهللا القوى عبد هللا عبد احمد596

 خفاجى فرحات هللا عبد احمد597

 سالمه السيد محمد هللا عبد احمد598

 عامر جوده محمد هللا عبد احمد599

 رزق عمر محمد هللا عبد احمد600

 وهبه محمد هللا عبد احمد601

 ياسين محمد مهلل هللا عبد احمد602

محمود الراضى عبد المالك عبد احمد603

 السيد الحليم عبد المحسن عبد احمد604

 راس رفعت المقصود عبد احمد605

محمود على المقصود عبد احمد606

 العزيز عبد حامد المنعم عبد احمد607

 فوده محمد طنطاوى المنعم عبد احمد608

 مصطفى الرحمن عبد المنعم عبد احمد609

 هللا فتح نبوى المنعم عبد احمد610

 محمد على الناصر عبد احمد611

 البارى عبد محفوظ الناصر عبد احمد612

 البر عبد محمد الناصف عبد احمد613

 إبراهيم محمود النبى عبد احمد614

 بدوى الهادى عبد السيد الهادى عبد احمد615

 سالمان إبراهيم الهادى عبد احمد616

 قوطه أبو السيد المجيد عبد الهادى عبد احمد617

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 الهادى عبد محمد الهادى عبد احمد618

 محمد عوض محمد الهادى عبد احمد619

 طايل المجيد عبد الوكيل عبد احمد620

 حسين أبو السيد الونيس عبد احمد621

 الفقى احمد عبدهللا احمد622

 أيوب إبراهيم عبده احمد623

 احمد عيسى عبده احمد624

 احمد عيسى عبده احمد625

 محمد احمد عثمان احمد626

 عنان احمد شقرانى عثمان احمد627

 دسوقى المجيد عبد عثمان احمد628

 سليم احمد عدلى احمد629

 حلبى هللا جاد عدلى احمد630

 عامر السالم عبد فضل عدلى احمد631

 إبراهيم موسى عدلى احمد632

 عمر متولى عرفات احمد633

 حسن محمد عرفه احمد634

 عبده صالح الدين عز احمد635

 إبراهيم احمد عزت احمد636

 غنيمى السيد السيد عزت احمد637

 محمود محمد عزت احمد638

 على حسانين الدين عصام احمد639

 غانم المالك عبد عصام احمد640

 ناصر على سالمه على عصام احمد641

 احمد النجا أبو عصمان احمد642

 محمد زاهر عطا احمد643

 مصبح احمد عطيه احمد644

 بشندى سيد عطيه احمد645

 الظاهر عبد عطيه محمد عطيه احمد646

 عفيفى محمد عفيفى احمد647

 محمود على الحميد عبد الدين عالء احمد648

 إبراهيم الخالق عبد الدين عالء احمد649

 عبدالمحسن فوزى الدين عالء احمد650

 عالم سليمان محمد الدين عالء احمد651

 الطوخى محمد محمد عالءالدين احمد652

 المغربى احمد على احمد653

 زايد احمد على احمد654

 سالمان احمد على احمد655

 على احمد على احمد656

 قناوى احمد على احمد657

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 محمد احمد على احمد658

 بخيت محمد احمد على احمد659

 محمد على الشوادفى على احمد660

 المهدى إبراهيم على احمد661

 رشوان إسماعيل على احمد662

 سليمان العال أبو على احمد663

 الجبالى على توفيق على احمد664

 سالم على احمد حسن على احمد665

 على حسين على احمد666

 عثمان على حسين على احمد667

 على سيد على احمد668

 على شحاته على احمد669

 رضوان صديق على احمد670

 على الحليم عبد على احمد671

 حسين الحميد عبد على احمد672

 المقصود عبد الرحمن عبد على احمد673

 محمد الرسول عبد على احمد674

 دسوقى العزيز عبد على احمد675

 وهدان محمد الفتاح عبد على احمد676

 محمد اللطيف عبد على احمد677

 على فاضل على احمد678

 العزيز عبد فرج على احمد679

 إبراهيم محمد على احمد680

 قاسم جبر محمد على احمد681

 العاطى عبد محمد على احمد682

 على محمد على احمد683

 معلى على محمد على احمد684

 احمد محمود على احمد685

 سليم محمود على احمد686

 احمد مصطفى على احمد687

 على نبيه على احمد688

 الحافظ عبد رشاد الدين عماد احمد689

 حسن محمد هللا عبد الدين عماد احمد690

 احمد محمد الفتاح عبد عماد احمد691

 احمد غزاوى عماد احمد692

 سعيد محمود احمد عمر احمد693

 سيد إسماعيل عمر احمد694

 هللا عبد حسن عمر احمد695

 عمر غريب عمر احمد696

 عليان محمد عمر احمد697

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 محمد المالك عبد عمرو احمد698

 الرجال عبد محمد عنان احمد699

 عواد عبيد عواد احمد700

 موسى محمد هللا عوض احمد701

 عوض رياض زايد عوض احمد702

 الشريف محمد الهادى عبد عوض احمد703

 محمد احمد عياد احمد704

 السنوسى محمد عيد احمد705

 إبراهيم محمد عيد احمد706

حميده محمود عيد احمد707

 سالمه يوسف عيد احمد708

 مبارز حجاب عيسى احمد709

 فضل بدوى غريب احمد710

 حسن حموده غريب احمد711

 محمد الصادق عبد غريب احمد712

 إسماعيل عطا غريب احمد713

 السيد محمد فاتى احمد714

 الرازق عبد إبراهيم فاروق احمد715

 طلحه حسن فاروق احمد716

 الزهرى على فاروق احمد717

 عفاره عبده فايد احمد718

 محمد يوسف فايز احمد719

 فراج انيس محمد فايق احمد720

 خميس السيد زيدان هللا فتح احمد721

 حسن حسين فتحى احمد722

 أبوزيد رمضان فتحى احمد723

 احمد سيد فتحى احمد724

 عطيه ربه عبد هللا عبد فتحى احمد725

 حسن النعيم عبد فتحى احمد726

 عواد الهادى عبد فتحى احمد727

 هللا عبد محروس فتحى احمد728

 السعود أبو محمد فتحى احمد729

 حسين محمد فتحى احمد730

 محمود السيد فراج احمد731

 السمان األمير فرج احمد732

فرغل محمود فرغل احمد733

عثمان المنعم عبد فضل احمد734

 صابر فكرى احمد735

 على سيد فهمى احمد736

 محمد محمدى فهيم احمد737

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 الوردانى احمد فواد احمد738

 الجمل احمد فوزى احمد739

 شوشه أبو إبراهيم فوزى احمد740

 المقصود عبد زكى فوزى احمد741

 سنوسى محمد فوزى احمد742

 محجوب محمد فوزى احمد743

 محاريق مصطفى محمد فوزى احمد744

 إبراهيم الحفيظ عبد فؤاد احمد745

 سليمان السالم عبد فؤاد احمد746

 زخيره مهدى فؤاد احمد747

 سليم سيد قرعانى احمد748

 محمود محمد السروجى قمر احمد749

 عثمان القادر عبد قناوى احمد750

 سليمان محمد كامل احمد751

 زغلول السالم عبد محمد كامل احمد752

 بحيرى يس عباس كرم احمد753

 عاطف احمد كمال احمد754

 مسعود احمد كمال احمد755

 عزقول السيد محمد الدين كمال احمد756

 أيوب سيد محمد الدين كمال احمد757

 محمد الطاهر كمال احمد758

 األحمر سيد حامد كمال احمد759

 محمد سيد كمال احمد760

 رفاعى المنعم عبد كمال احمد761

 العدالى محمد عبدالفتاح كمال احمد762

 جمعه على كمال احمد763

 جاد محمد كمال احمد764

 الصباغ مصطفى إبراهيم مالك احمد765

 قطامش احمد محمد مامون احمد766

 على هللا حفظ ماهر احمد767

 محمد شوقى ماهر احمد768

 الهادى محمد القادر عبد ماهر احمد769

 البنا الفتوح أبو محمد هللا عبد ماهر احمد770

 سويفى على ماهر احمد771

 الشعراوى محمد ماهر احمد772

 صقر محمود ماهر احمد773

 متولى الكريم جاد متولى احمد774

 ابراهيم الجيد عبد مجاهد احمد775

 جاد إبراهيم الشحات مجدى احمد776

 صالح عبده مجدى احمد777

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 البرماوى محمد على مجدى احمد778

المجد أبو مصطفى فتحى مجدى احمد779

 الخراش محمد مجدى احمد780

 زكى محمد مجدى احمد781

  سنوسى محمد مجدى احمد782

 الهادى عبد الرحيم عبد محمد مجدى احمد783

 درويش على محمد مجدى احمد784

 درويش على محمد مجدى احمد785

 يونس على الدين محي مجدى احمد786

 محمود نيازى مجدى احمد787

 عمر حامد محروس احمد788

 حسين محمد محروس احمد789

 حسين محمد محروس احمد790

 حجازى احمد محسن احمد791

 عثمان حافظ محسن احمد792

 أنور العزيز عبد زكى محسن احمد793

 محمد محمود صابر محسن احمد794

 شهاب السيد صبرى محسن احمد795

 الحميد عبد محمود محسن احمد796

 على محمد جاد  محمد احمد797

 توفيق محمد ابراهيم محمد احمد798

 إسماعيل احمد احمد محمد احمد799

 السيد احمد محمد احمد800

 إبراهيم احمد محمد احمد801

 على إبراهيم احمد محمد احمد802

 إسماعيل احمد محمد احمد803

 بخيت احمد محمد احمد804

 خليفه احمد محمد احمد805

 سيد احمد محمد احمد806

 صديق احمد محمد احمد807

 ضاعن احمد محمد احمد808

 عاطف احمد محمد احمد809

 إبراهيم الرحمن عبد احمد محمد احمد810

 العزيز عبد احمد محمد احمد811

 المجيد عبد احمد محمد احمد812

 ربه عبد احمد محمد احمد813

 سالم الدين عز احمد محمد احمد814

محمد احمد محمد احمد815

 محمد احمد محمد احمد816

 محمد احمد محمد احمد817

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 االنس محمد احمد محمد احمد818

حسن محمد احمد محمد احمد819

 حموده محمد احمد محمد احمد820

 القادر عبد محمد احمد محمد احمد821

 على محمد احمد محمد احمد822

 على محمد احمد محمد احمد823

 محمود احمد محمد احمد824

 وهبه احمد محمد احمد825

 الموجود عبد محمد األمير محمد احمد826

 إبراهيم احمد البدرى محمد احمد827

 محمد احمد البدرى محمد احمد828

 احمد الجزيرى محمد احمد829

 العيسوى محمد الحسنين محمد احمد830

سلطان حسن الحفنى محمد احمد831

احمد السيد محمد احمد832

 الغزالى السيد محمد احمد833

 حسانين السيد محمد احمد834

 بركات الغنى عبد السيد محمد احمد835

 تهامى هللا عبد السيد محمد احمد836

 غنيم السيد محمد احمد837

 محمد السيد محمد احمد838

 محمد محمد السيد محمد احمد839

 احمد الصادق محمد احمد840

 سليمان الصغير محمد احمد841

 محمد على الطاهر محمد احمد842

 النادى محمد احمد النادى محمد احمد843

 طاهر محمد امام محمد احمد844

 هللا عبد امين محمد احمد845

 احمد إبراهيم محمد احمد846

 السيد إبراهيم محمد احمد847

 النصر أبو إبراهيم محمد احمد848

 بدر إبراهيم محمد احمد849

 حماد تونى إبراهيم محمد احمد850

 خميس إبراهيم محمد احمد851

 كامل إبراهيم محمد احمد852

 غنيم إسماعيل إسماعيل محمد احمد853

 الفتاح عبد إسماعيل محمد احمد854

 على إسماعيل محمد احمد855

 طه الحجاج أبو محمد احمد856

 خليل الوفا أبو محمد احمد857

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 الحافظ عبد العليم عبد الدين بهاء محمد احمد858

 احمد توفيق محمد احمد859

 االلفى توفيق محمد احمد860

 على محمد جاد محمد احمد861

 احمد حامد محمد احمد862

محمد حامد محمد احمد863

 التالوى حسن محمد احمد864

 إبراهيم حسن محمد احمد865

 بغدادى حسن محمد احمد866

 صالح حسن محمد احمد867

 على حسن محمد احمد868

 عامر على حسن محمد احمد869

 المجيد عبد فرغلى حسن محمد احمد870

 محمد حسن محمد احمد871

محفوظ حسين حسنى محمد احمد872

 الطنانى حسين محمد احمد873

 الشيمى محد حسين محمد احمد874

 محمد حسين محمد احمد875

 الغايش محمد إسماعيل حلمى محمد احمد876

 يوسف حمزه محمد احمد877

 خليل حنفى محمد احمد878

 محمد خليل محمد احمد879

 بطران دراز محمد احمد880

 العنين أبو صابر رافت محمد احمد881

 النقراشى رامز محمد احمد882

 محمد رجب محمد احمد883

 الهادى عبد محمد رشاد محمد احمد884

 طه العزيز عبد رضا محمد احمد885

 محمد رضا محمد احمد886

 حامد رمضان محمد احمد887

 العزيز عبد زكى محمد احمد888

 الغنيمى العزيز عبد سامى محمد احمد889

 تركى الفتاح عبد سامى محمد احمد890

 عامر على سامى محمد احمد891

 إبراهيم سعد محمد احمد892

 مصطفى زغلول سعد محمد احمد893

 محمد سفينه محمد احمد894

 سليمان محمد سليمان محمد احمد895

 يوسف الحفيظ عبد سمير محمد احمد896

 يوسف قرنى سيد محمد احمد897

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 عوده محمد سيد محمد احمد898

محمد شاكر محمد احمد899

 سالم احمد شحات محمد احمد900

 الخالق عبد شعبان محمد احمد901

 حسن أبو محمد صابر محمد احمد902

 هللا عبد صالح محمد احمد903

 احمد صبرى محمد احمد904

 احمد إبراهيم صبرى محمد احمد905

 شاهين يوسف صبرى محمد احمد906

 عطيه احمد الدين صالح محمد احمد907

 احمد إبراهيم ضاحى محمد احمد908

 الغمام ضيف محمد احمد909

 محمد موسى طوسون محمد احمد910

 محمد عابدين محمد احمد911

 عيسى البارى عبد محمد احمد912

 حسن الحافظ عبد محمد احمد913

 على الحافظ عبد محمد احمد914

 المنعم عبد الحفيظ عبد محمد احمد915

 الجواد عبد الحليم عبد محمد احمد916

 إبراهيم الحميد عبد محمد احمد917

 عفيفى الحميد عبد محمد احمد918

 فريد الحميد عبد محمد احمد919

 خليل محمد الحميد عبد محمد احمد920

 سالمان الدايم عبد محمد احمد921

 عالم محمد الرحمن عبد محمد احمد922

 هللا عطا الرؤوف عبد محمد احمد923

 عسر السميع عبد محمد احمد924

 الحميد عبد الصادق عبد محمد احمد925

 محمد الصادق عبد محمد احمد926

 جاد احمد الظاهر عبد محمد احمد927

 السيد العاطى عبد محمد احمد928

 سليم محمد إبراهيم العاطى عبد محمد احمد929

 حسن العزيز عبد محمد احمد930

 حسن العزيز عبد محمد احمد931

 الاله عبد العزيز عبد محمد احمد932

 على العزيز عبد محمد احمد933

 المجد أبو الوهاب عبد العليم عبد محمد احمد934

احمد الفتاح عبد محمد احمد935

 الدسوقى الفتاح عبد محمد احمد936

 توفيق الفتاح عبد محمد احمد937

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 الرسول عبد الفتاح عبد محمد احمد938

 إبراهيم محمد هللا عبد محمد احمد939

 هللا عبد المنعم عبد محمد احمد940

 خليفه الهادى عبد محمد احمد941

 متولى الودود عبد محمد احمد942

 سالم محمد محمد ربه عبد محمد احمد943

السيد عبده محمد احمد944

 الحليم عبد عبده محمد احمد945

 الجيزاوى محمد عبده محمد احمد946

 احمد عبود محمد احمد947

 محمود عثمان محمد احمد948

 جابر على محمد احمد949

حسن على محمد احمد950

 سليمان على محمد احمد951

 الرحيم عبد على محمد احمد952

 عثمان على محمد احمد953

 الخطيب محمد على محمد احمد954

 نوح محمد على محمد احمد955

 محمود على محمد احمد956

 السيسى محمود على محمد احمد957

 الجزار مصيلحى على محمد احمد958

 العال أبو نصر على محمد احمد959

 احمد عمران محمد احمد960

 حسين عيد محمد احمد961

 سيد عيد محمد احمد962

 خطاب عز غريب محمد احمد963

 محمد فاروق محمد احمد964

 هللا عبد محمد فتحى محمد احمد965

 عطيه فراج محمد احمد966

 سالمه فرج محمد احمد967

 متولى فرج محمد احمد968

 مبارك فرغلى محمد احمد969

 محمد فهمى محمد احمد970

 جوهر عفيفى فهيم محمد احمد971

 رجب محمد فوزى محمد احمد972

 البنا كامل محمد احمد973

 إبراهيم متولى محمد احمد974

صديق هللا فتح مجدى محمد احمد975

 محمد مجدى محمد احمد976

 محمد محروس محمد احمد977
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 سلمه احمد محمد محمد احمد978

 السالم عبد السعيد محمد محمد احمد979

 إبراهيم محمد محمد احمد980

 شعبان إبراهيم محمد محمد احمد981

 زبادى حامد محمد محمد احمد982

 رفاعى سيد محمد محمد احمد983

 سبل القادر عبد محمد محمد احمد984

 الرشيدى محمد محمد محمد احمد985

 الحميد عبد محمدى محمد احمد986

 الشريف محمود محمد احمد987

 الضوى محمود محمد احمد988

 إبراهيم محمود محمد احمد989

 إبراهيم محمود محمد احمد990

 حسن محمود محمد احمد991

 محمد محمود محمد احمد992

 محمد محمود محمد احمد993

 محمد محمود محمد احمد994

 احمد محمد محمود محمد احمد995

 حسن محمد محمود محمد احمد996

 حسين إبراهيم معغاورى محمد احمد997

 محمد معوض محمد احمد998

 جعفر الحميد عبد ممدوح محمد احمد999

 احمد منصور محمد احمد1000

 العاطى عبد موسى محمد احمد1001

 الحميد عبد نبيل محمد احمد1002

 عماد احمد نجيب محمد احمد1003

 الكريم عبد حجازى نجيب محمد احمد1004

 الدين علم هللا عبد نجيب محمد احمد1005

 شحاته احمد محمد نجيب محمد احمد1006

 الكردى محمد نجيب محمد احمد1007

 سالم محمد نجيب محمد احمد1008

 حسن نصرى محمد احمد1009

 أيوب هارون محمد احمد1010

 محمد هريدى محمد احمد1011

 هاشم همام محمد احمد1012

 محمد هيكل محمد احمد1013

 الربعى طلبه وهدان محمد احمد1014

 إبراهيم يوسف محمد احمد1015

 رمضان يوسف محمد احمد1016

 صيام محمد يوسف محمد احمد1017
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 زكرى احمد احمد محمود احمد1018

 السيد احمد محمود احمد1019

 سليم احمد محمود احمد1020

 محمد احمد محمود احمد1021

 إسماعيل االصعمى محمود احمد1022

 مكى الحفنى محمود احمد1023

 احمد السيد محمود احمد1024

 امين السيد محمود احمد1025

 سالمه السيد محمود احمد1026

 سالم القطب محمود احمد1027

 الوارث عبد النوبى محمود احمد1028

بخارى بهنوس محمود احمد1029

 احمد احمد توفيق محمود احمد1030

 المعاطى أبو محمود توفيق محمود احمد1031

 محمد الصادق ثروت محمود احمد1032

محمد حسن محمود احمد1033

 محمد حسين محمود احمد1034

 محمد يونس خزام محمود احمد1035

 مليك راشد محمود احمد1036

 احمد رفاعى محمود احمد1037

 عبادى زيدان محمود احمد1038

 محمد صالح محمود احمد1039

 المجيد عبد كامل عادل محمود احمد1040

 الحسين عبد الخالق عبد محمود احمد1041

 محمد الراضى عبد محمود احمد1042

 احمد الرحيم عبد محمود احمد1043

 محمد الستار عبد محمود احمد1044

 محمد الغفار عبد محمود احمد1045

 سعد الفتاح عبد محمود احمد1046

 العال عبد الفتاح عبد محمود احمد1047

 حسين احمد هللا عبد محمود احمد1048

 صديق هللا عبد محمود احمد1049

 إبراهيم المنعم عبد محمود احمد1050

 نجدى عبده محمود احمد1051

 جنيدى على محمود احمد1052

 حسن على محمود احمد1053

 على عوض محمود احمد1054

 غزالى محمد فرج محمود احمد1055

 إبراهيم قطب محمود احمد1056

 احمد محمد محمود احمد1057
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 احمد محمد محمود احمد1058

 الحفنى محمد محمود احمد1059

 إبراهيم محمد محمود احمد1060

 إبراهيم محمد محمود احمد1061

 عطيه محمد محمود احمد1062

 عطيه محمد محمود احمد1063

 على محمد محمود احمد1064

 على محمد محمود احمد1065

 حجازى على محمد محمود احمد1066

 حماده على محمد محمود احمد1067

 محمود محمد محمود احمد1068

 كسبه مسعد محمد محمود احمد1069

 موسى محمد محمود احمد1070

 محمود احمد نجيب محمود احمد1071

 السويفى احمد محى احمد1072

 الدين محى أنور الدين محى احمد1073

 عزب الواحد عبد مشرف محمود محى احمد1074

 عطيه مصطفى الدين محي احمد1075

 العزيز عبد احمد مختار احمد1076

 سعيد احمد رفاعى مختار احمد1077

 توفيق محمد مختار احمد1078

 الودود عبد فرغلى مدين احمد1079

 مراد الفقار زو مراد احمد1080

 محمد احمد مرتضى احمد1081

 عواد سالمه مسعد احمد1082

 محمود إبراهيم مسعود احمد1083

 العاطى عبد طه مسعود احمد1084

 سالمان سلمى مسلم احمد1085

 حسين احمد مصطفى احمد1086

 الحافظ عبد إسماعيل مصطفى احمد1087

 مصطفى حسن مصطفى احمد1088

 مصطفى زمباعى مصطفى احمد1089

 حسن الرحمن عبد عاطف مصطفى احمد1090

 جعفر العاطى عبد مصطفى احمد1091

 الرحمن عبد محمد فرج مصطفى احمد1092

 اليزيد أبو فواد مصطفى احمد1093

 احمد محمد مصطفى احمد1094

 الشنوانى محمد مصطفى احمد1095

 الكريم عبد محمد مصطفى احمد1096

 اللطيف عبد محمد مصطفى احمد1097
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 محمد محمد مصطفى احمد1098

 العال عبد محمود مصطفى احمد1099

 المحسن عبد محمود مصطفى احمد1100

 هللا عبد محمد مظهر احمد1101

 احمد محمود مظهر احمد1102

 احمد السعيد محمد معزوز احمد1103

 قريش محمد مغربى احمد1104

 فرج إبراهيم ممدوح احمد1105

 حنفى خضرى ممدوح احمد1106

 حمزه سعد ممدوح احمد1107

 العال عبد الحليم عبد ممدوح احمد1108

 الكريم عبد العزيز عبد ممدوح احمد1109

األشقر عباس حسين فوزى ممدوح احمد1110

 العزبى على محمد ممدوح احمد1111

 مسعد مصطفى ممدوح احمد1112

 حسانين المجيد عبد منصور احمد1113

 مصطفى قاسم منصور احمد1114

 سالمان محمد منصور احمد1115

 التواب عبد حسان منير احمد1116

 الشيات إبراهيم مهدى احمد1117

 مهدى حسنى مهدى احمد1118

 محمود سالمه مهدى احمد1119

 إبراهيم محمد مهدى احمد1120

كامل أبو محمد المطلب عبد ناجح احمد1121

 العظيم عبد الرحمن عبد ناجى احمد1122

 متولى على ناجى احمد1123

 محمود جابر نادى احمد1124

 احمد سيد محمد نادى احمد1125

 العال عبد السيد ناصر احمد1126

 محمدين سيد ناصر احمد1127

 شرقاوى العزيز عبد ناصر احمد1128

 حسن على ناصر احمد1129

 حسنين إبراهيم نبيل احمد1130

 الشيخ متولى حنفى نبيل احمد1131

 على الحكيم عبد نبيل احمد1132

 الجواد عبد محمد نبيل احمد1133

 محمد محمد نبيل احمد1134

 خليفه خليفه محمود نبيل احمد1135

 الحماوى حسن نبيه احمد1136

 الغنى عبد روضاوى نبيه احمد1137

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 محمود الحسيب عبد نبيه احمد1138

 النجار العزيز عبد نجيب احمد1139

 محمود احمد نصر احمد1140

 سعيد على محمود نصر احمد1141

 موسى معوض نصرت احمد1142

 سعيد  إسماعيل إسماعيل نعيم احمد1143

 شحات محمد نوبى احمد1144

 مصطفى الصغير محمد الدين نور احمد1145

 احمد محمد نور احمد1146

 مصطفى لستار عبد هانى احمد1147

 الحميد عبد حسنى هشام احمد1148

 عيد الدين صالح هشام احمد1149

القادر عبد كمال هشام احمد1150

 إسماعيل محمد هشام احمد1151

 محمود محمد هالل احمد1152

 الجوهرى وجدى احمد1153

 محمد عمر المنعم عبد وجدى احمد1154

 العارف زكريا وجيه احمد1155

 العارف زكريا وجيه احمد1156

 سليه احمد ياسر احمد1157

 احمد إبراهيم يحيى احمد1158

 محمد ذكريا يحيى احمد1159

 المقصود عبد رشاد يحيى احمد1160

 السيد زكريا يحيى احمد1161

عمران عوض شعبان يحيى احمد1162

 حسن الدين عز يحيى احمد1163

 رفاعى محمود محمد يحيى احمد1164

 عمار حنفى محمود يحيى احمد1165

 حسين إبراهيم يسرى احمد1166

 عالم زيد أبو يسرى احمد1167

 ياقوت عصمت الحميد عبد يسرى احمد1168

 شريف أبو محمد يسرى احمد1169

ماضى متولى محمد يسرى احمد1170

 الجبالى إبراهيم احمد يوسف احمد1171

 عبس احمد يوسف احمد1172

 كريم احمد يوسف احمد1173

 محمد احمد يوسف احمد1174

 الواصلى محمد امين يوسف احمد1175

 على حفنى يوسف احمد1176

 احمد الحكيم عبد يوسف احمد1177

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 الحكيم عبد العزيز عبد يوسف احمد1178

 القادر عبد محمد يوسف احمد1179

 الجليل عبد المجد ابو يونس احمد1180

 يونس منصور يونس احمد1181

 ادم احمد محمد عالء احمدة1182

 احمد محمد احمدنور1183

 بساده عياد اشرف ادريانا1184

 مرسى يوسف محسن ادم1185

 سيد حسن احمد ادهم1186

 النادى فتحى النادى ادهم1187

 غنيم محمد عبده سعيد ادهم1188

 خليل إسماعيل محمد عاطف ادهم1189

 منصور الحميد عبد عصمت ادهم1190

 ريه أبو إبراهيم احمد محمد ادهم1191

 مكى المعطى عبد محمد ادهم1192

 محمد المجيد عبد الدين عماد محمد ادهم1193

 احمد إبراهيم نبيل ادهم1194

 فلتس سعد ارنست ارميا1195

 بشاره كامل اديب ارنست1196

 حسن احمد سيد إبراهيم اروى1197

 هللا حسب محمد الدين صالح اروى1198

 يوسف إسحاق كمال ارينى1199

 سعيد رياض ميالد ارينى1200

 على محمود يوسف ازهار1201

 زيدان احمد هللا عبد احمد اسامه1202

 همام محمد احمد اسامه1203

 الحميد عبد محمد الباز اسامه1204

 عبده السيد الصادق عبد الزنقلى اسامه1205

 عطيه الشحات السيد اسامه1206

 على احمد العزب اسامه1207

 هيسه حسن على إسماعيل اسامه1208

 جمعه إبراهيم جمعه اسامه1209

 شعبان موسى بركه جمعه اسامه1210

 حسن سليم حسن اسامه1211

 حسن محمد حسن اسامه1212

 احمد محمد حمدى اسامه1213

 مهران حسين ربيعى اسامه1214

 المصرى اليزيد أبو شبل اسامه1215

 احمد محمد شعبان اسامه1216

 شفيق الملقب محمد عادل اسامه1217
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 احمد هللا عبد عباس اسامه1218

 الرحيم عبد محمد عباس اسامه1219

 خليل الرحيم عبد صابر الرحيم عبد اسامه1220

 عثمان احمد محمد الرحيم عبد اسامه1221

 العزيز عبد محمد العزيز عبد اسامه1222

 الوهاب عبد محمد الفتاح عبد اسامه1223

الرحمن عبد على عرابى اسامه1224

 على محمد سيد الدين عز اسامه1225

 هللا خلف األمير عزازى اسامه1226

 على أبو احمد عطيه اسامه1227

 سليم احمد على اسامه1228

 احمد عبيد على اسامه1229

 بهنس سعد فرج اسامه1230

محمود شبيب مبارك اسامه1231

 الجمل حسن السيد مجدى اسامه1232

 ستيت أبو إبراهيم احمد محمد اسامه1233

 صالح احمد محمد اسامه1234

 خليفه محمد احمد محمد اسامه1235

 حفنى امين محمد اسامه1236

 المقصود عبد عادل محمد اسامه1237

 إبراهيم الجواد عبد محمد اسامه1238

 مرزوق السالم عبد المجيد عبد محمد اسامه1239

 سليم على امين فهمى محمد اسامه1240

 ليمونه مصطفى محمد اسامه1241

 هللا عبد موسى محمد اسامه1242

 محمود احمد محمود اسامه1243

 يس محمد محمود اسامه1244

 حسين سيد محسوب مختار اسامه1245

 حسن محمد مسعد اسامه1246

 عراقى احمد احمد مغاورى اسامه1247

 مصطفى احمد يحيى اسامه1248

 الغفار عبد كامل يحيى اسامه1249

 بشاى لبيب خلف اسحق1250

 بيومى السيد احمد اسراء1251

 مدبولى عبده احمد اسراء1252

 امين محمد اشرف اسراء1253

 الشريف خميس إبراهيم اسراء1254

 النجار العزيز عبد إبراهيم بشير اسراء1255

 بيومى الشهيد عبد بيومى اسراء1256

 امين الصباحى جمال اسراء1257
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 دعبس الكريم عبد جمال اسراء1258

احمد محمد جمال اسراء1259

 خليفه محمد جمال اسراء1260

 سيد محمد خليفه اسراء1261

 خليل احمد رافت اسراء1262

 رجب محمد رجب اسراء1263

 السعود أبو سيد سعيد اسراء1264

 حمد محمد احمد سيد اسراء1265

 سيد محمد سيد اسراء1266

 مصطفى فهمى صابر اسراء1267

 الرحمن عبد محمد احمد طارق اسراء1268

 مصطفى احمد طارق اسراء1269

 المجيد عبد محمد طارق اسراء1270

 حسين احمد طلعت اسراء1271

 الواحد عبد رزق طه اسراء1272

 رمضان الواحد عبد طه اسراء1273

 توفيق المجد أبو عادل اسراء1274

 حسين هللا عبد عادل اسراء1275

 خليل محمد عادل اسراء1276

 صالح حسن عاصم اسراء1277

 محمود حسن عباس اسراء1278

 حسن محمد الرحمن عبد اسراء1279

 محمد محمود الصمد عبد اسراء1280

 نعمان العال عبد اسراء1281

 حسن احمد العزيز عبد اسراء1282

 طنطاوى محمد السيد العزيز عبد اسراء1283

 الغفار عبد عباس الغفار عبد اسراء1284

 الغرباوى الدين بهى الفتاح عبد اسراء1285

 خليل الحاكم عبد اللطيف عبد اسراء1286

 إبراهيم سعيد المنعم عبد اسراء1287

 اللطيف عبد احمد عبده اسراء1288

 شحات شلبى عزت اسراء1289

 محمد محمود عزت اسراء1290

 محمود احمد على اسراء1291

 نوح احمد عمر اسراء1292

 سعفان السيد فتحى اسراء1293

 تغيان محمد فتحى اسراء1294

 محمود محمد فتحى اسراء1295

 ربه عبد حامد فوزى اسراء1296

 إبراهيم ربه عبد فوزى اسراء1297

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 يعقوب حنفى كمال اسراء1298

 عمران العظيم عبد كمال اسراء1299

 عمار السعيد محمد لطفى اسراء1300

 الزينى محمد محمد مجدى اسراء1301

 مصطفى محمد مجدى اسراء1302

 الشين محمد محجوب اسراء1303

 بيومى احمد محمد اسراء1304

 متولى محمد السيد محمد اسراء1305

 بشير بكرى محمد اسراء1306

 اليزيد أبو جمال محمد اسراء1307

 نصار احمد حبيب محمد اسراء1308

 على خلف محمد اسراء1309

 هللا عبد احمد خيرى محمد اسراء1310

 احمد فرج رافت محمد اسراء1311

 رمضان محمد اسراء1312

 محمود شوقى محمد اسراء1313

 السالم عبد الهادى عبد محمد اسراء1314

 عثمان سيد كامل محمد اسراء1315

 الصيرفى ادريس محمد محمد اسراء1316

 حسن محمد محمد اسراء1317

 يوسف السيد مصطفى محمد اسراء1318

 حسين يوسف محمد اسراء1319

 احمد الرحمن عبد محمود اسراء1320

 خضر محمد محمود اسراء1321

 عنتر محمد محمود اسراء1322

 القادر عبد احمد محمد منصور اسراء1323

 احمد الحميد عبد ناصر اسراء1324

 الشناوى على السيد نبيل اسراء1325

 السيد احمد يحيى اسراء1326

 السيد جوده زكريا يحيى اسراء1327

 يوسف راضى يوسف اسراء1328

 محمد الوهاب عبد اسراءصبرى1329

 هللا عبد واعر رمضان اسعد1330

محمد حسن محمد اسعد1331

 إبراهيم احمد احمد اسالم1332

 حشيش امام احمد اسالم1333

 العزامى سالم إبراهيم احمد اسالم1334

 محمود حنفى احمد اسالم1335

 رمضان يوسف خضر احمد اسالم1336

 محمد رمضان احمد اسالم1337

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 عطيه احمد سيد احمد اسالم1338

 خليل احمد سيد الرحمن عبد احمد اسالم1339

 احمد الفتاح عبد احمد اسالم1340

 الرحمن عبد على احمد اسالم1341

 حسن على محمد احمد اسالم1342

 عوض مصطفى محمد احمد اسالم1343

 عزت منير احمد اسالم1344

 حنفى حسن إبراهيم اسامه اسالم1345

 عامر زناتى اشرف اسالم1346

 زكى صابر اشرف اسالم1347

 السيد السالم عبد السيد اسالم1348

 حميد احمد محمد السيد اسالم1349

 محمد الحماقى محمد السيد اسالم1350

 إبراهيم زكريا إبراهيم اسالم1351

 العزيز عبد المنعم عبد إبراهيم اسالم1352

 المعداوى الجيد عبد محمود إبراهيم اسالم1353

 عسران زكى إسماعيل اسالم1354

 مدنى الرازق عبد إيهاب اسالم1355

 كيله أبو فرج محمد بدوى اسالم1356

 برنس صفوت برنس اسالم1357

 البسومى بسيونى سالم بسيونى اسالم1358

  على حامد الدين جمال اسالم1359

 دعبس محمد الكريم عبد جمال اسالم1360

 عطيه على جمال اسالم1361

 احمد مبروك جمال اسالم1362

 فراج محروص جمال اسالم1363

 عفيفى يوسف موسى جمال اسالم1364

 دهب حسن حامد اسالم1365

 جبر سريع أبو حسنى اسالم1366

 ضوى موسى حسنى اسالم1367

 رمضان محمد إسماعيل حسين اسالم1368

 طلب الحميد عبد حسين اسالم1369

 الكريم عبد احمد حمدى اسالم1370

 طالب أبو محمد السيد حمدى اسالم1371

 إبراهيم أحمد حمدى اسالم1372

 حمدان العاطى عبد حمدى اسالم1373

 العليم عبد المنعم عبد حمدى اسالم1374

 بيومى القادر عبد راشد اسالم1375

صمويئل فوزى رافت اسالم1376

 على السيد ربيع اسالم1377

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 رجب إبراهيم رجب اسالم1378

 جريشه عثمان المرسى رضا اسالم1379

 زيد أبو مهنى رفعت اسالم1380

 السيد العليم عبد رمضان اسالم1381

 مدكور توفيق محمد زاهر اسالم1382

 صقر محمد زغابه اسالم1383

السيد سليمان السيد سامى اسالم1384

 تهامى احمد السالم عبد سامى اسالم1385

 احمد طه طه سعيد اسالم1386

 مصطفى محمد سعيد اسالم1387

 غنيم ياسين هللا عبد سالمه اسالم1388

 احمد حسين سيد اسالم1389

 مرسى يوسف شعبان اسالم1390

 احمد على شوقى اسالم1391

 محمد لبيب صالح اسالم1392

 حسين احمد صبحى اسالم1393

 هللا عبد الحفيظ عبد صبحى اسالم1394

 حسين مصطفى الدين صالح اسالم1395

 حسن الرؤف عبد الدين ضياء اسالم1396

 احمد محمود طاهر اسالم1397

 محمد احمد طلعت اسالم1398

 محمود السيد طلعت اسالم1399

 محمد اللطيف عبد عادل اسالم1400

 الشال محمد عيسى عادل اسالم1401

 هللا عبد فاروق عاطف اسالم1402

 الجندى محمود احمد الباسط عبد اسالم1403

 الطنطاوى القادر  عبد الجواد عبد اسالم1404

 الحميد عبد السيد الحميد عبد اسالم1405

 محمد سعيد الحميد عبد اسالم1406

 الدايم عبد محمود الحميد عبد اسالم1407

 إسماعيل زكريا الحى عبد اسالم1408

 محمد توفيق الراضى عبد اسالم1409

 محمد احمد السميع عبد اسالم1410

 احمد إبراهيم الفتاح عبد اسالم1411

 رسالن محمود عبده اسالم1412

 الخطيب سعد عزمى اسالم1413

 مهنى محمود عصمت اسالم1414

 خليل السالم عبد عطا اسالم1415

 حسان هللا عبد على اسالم1416

العباسى هللا فتح على اسالم1417

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 عبده محمد محمد ماهر على اسالم1418

 الشعراوى احمد محمود على اسالم1419

 رزق ربيع على عماد اسالم1420

 يونس فاروق عمر اسالم1421

 مهدى محمد هللا عوض اسالم1422

 عوض محمود عوض اسالم1423

 عويضه يوسف عويضه اسالم1424

 على محمد عيسى اسالم1425

 متولى المنجى عبد فتحى اسالم1426

 احمد فاروق فتحى اسالم1427

 كامل هللا فتح فتحى اسالم1428

 مسعود منصور فتحى اسالم1429

 احمد موسى فؤاد اسالم1430

 الاله عبد فؤاداحمد اسالم1431

 سيد صالح كامل اسالم1432

 فاضل الجواد عبد كامل اسالم1433

 رضوان اللطيف عبد كامل اسالم1434

 محمد السيد كرم اسالم1435

 الجزار الحافظ عبد كمال اسالم1436

 فرج محمد محمد كمال اسالم1437

 محمد احمد محمد اسالم1438

 مطر احمد محمد اسالم1439

 إسماعيل السيد محمد اسالم1440

 محمد إبراهيم محمد اسالم1441

 البقلى حافظ محمد اسالم1442

 النبى عبد رمضان محمد اسالم1443

 يس سعيد محمد اسالم1444

 محمد احمد سيد محمد اسالم1445

 حسين على صالح محمد اسالم1446

 إبراهيم طه محمد اسالم1447

 هللا عبد عاشور محمد اسالم1448

 محمد عباس محمد اسالم1449

 إبراهيم العزيز عبد محمد اسالم1450

 إسماعيل العزيز عبد محمد اسالم1451

 عبدالوهاب اللطيف عبد محمد اسالم1452

 ادم هللا عبد محمد اسالم1453

 توفيق عزت محمد اسالم1454

 الحميد عبد محمد الدين عالء محمد اسالم1455

 عمران على محمد اسالم1456

 الحسن أبو فولى محمد اسالم1457

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 إبراهيم كمال محمد اسالم1458

 السيد محمد محسن محمد اسالم1459

 زايد حسن محمد محمد اسالم1460

 سيد محمد محمد اسالم1461

 عمر محمد محمد محمد اسالم1462

 منصور محمود محمد محمد اسالم1463

 محمد موسى محمد اسالم1464

 احمد زكى نجيب محمد اسالم1465

 على وصفى محمد اسالم1466

 المالح القوى عبد محمدى اسالم1467

 الصفتى السيد احمد محمود اسالم1468

الفتاح عبد احمد محمود اسالم1469

 محمود حنفى محمود اسالم1470

 شاهين كمال محمود اسالم1471

  احمد يوسف محمود اسالم1472

 الحق جاد الشحات مصطفى اسالم1473

 مهران العاطى عبد مصطفى اسالم1474

 محفوظ مليجى معوض اسالم1475

 هللا عبد حسن مكى اسالم1476

 الحافظ عبد جمال محمد ناصر اسالم1477

 خليل احمد مبارك الدين نصر اسالم1478

 السيد امام يحيى اسالم1479

 شاهين درويش يحيى اسالم1480

 مصطفى سيد يحيى اسالم1481

 شعبان الليثى محمد يحيى اسالم1482

 الخالق عبد محمد إبراهيم يوسف اسالم1483

 يوسف حسن يوسف اسالم1484

 عرابى اللطيف عبد محمد يوسف اسالم1485

ربه عبد خالد اسماء1486

 ميهوب عطيه رجب اسماء1487

على اسماعيل عماد اسماء1488

 إسماعيل احمد إسماعيل محمد اسماعيل1489

 موسى على احمد اسمه1490

 توفيق نشات اسنات1491

 محمود خليل احمد اشرف1492

 سليم محسن احمد اشرف1493

 محمد موسى احمد اشرف1494

 الفتاح عبد الوهاب عبد ايمن اشرف1495

 محمود احمد إبراهيم اشرف1496

 إبراهيم مصطفى إبراهيم اشرف1497

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 صالح مصطفى الحجاج أبو اشرف1498

 عزاز محمد بخيت اشرف1499

 طاهر الحق عبد حمزه اشرف1500

 احمد على ربيع اشرف1501

 توماس فؤاد رومانى اشرف1502

 عامر بدوى عامر اشرف1503

 المقصود عبد محمد المقصود عبد اشرف1504

 العواد صالح اللطيف عبد الهادى عبد اشرف1505

 خليل على عثمان اشرف1506

 الهادى عبد إبراهيم الدين عماد اشرف1507

 يوسف فؤاد فتحى اشرف1508

 خليه أبو حسن محمد اشرف1509

 على الحليم عبد محمد اشرف1510

 احمد قصبى محمد اشرف1511

 محمود عطا محمود اشرف1512

 بدر بيومى السالم عبد ممدوح اشرف1513

 بشاى المسيح عبد وديع اشرف1514

 المالك عبد عطيه يعقوب اشرف1515

 إسماعيل ماهر الكريم عبد اشرقت1516

 محمد احمد حسن اكرام1517

 على النوبى على اكرام1518

 سوليه حسن محمد سعيد اكرامى1519

 احمد يوسف محمد اكرامى1520

 التواب عبد عيسى عيسى فرج أنور اكرم1521

 شحاته محمد حلمى اكرم1522

 تادرس كامل عادل اكرم1523

 المعطى عبد احمد محمد اكرم1524

 محمد عيد محمود اكرم1525

 احمد حسن إبراهيم االء1526

 السالم عبد محمود الدين جمال االء1527

 محمد معوض سعد االء1528

 السميع عبد عطيه سيد االء1529

 بغدادى عطيتو صبرى االء1530

 رضوان إبراهيم احمد عادل االء1531

 الشاذلى العزيز عبد الصمد عبد االء1532

 نور محمد المعز عبد االء1533

 الحافظ عبد منزلى الوهاب عبد االء1534

 عنان محمد عنان االء1535

 حسن فتحى محسن االء1536

 الرحمن عبد احمد محمد االء1537

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 الخياط السيد محمد محمد االء1538

 شعبان مصطفى نجيب محمد االء1539

 غنيم مصطفى السيد ممدوح االء1540

 غنيمى محمد ممدوح االء1541

 حسنين مصطفى ممدوح االء1542

 عدس محمد عطية ناجى االء1543

 محمد جمعه نصر االء1544

 يونس حسن هشام االء1545

 األمير محمد الحسين االمير1546

 حسن محمد الكريم عبد فراج االميره1547

 الجليل عبد احمد الطاهر األمير1548

 موسى احمد العزيز عبد فيصل األمير1549

 األميراحمد محمد مصطفى األمير1550

 سدره فرج زكريا الباشا1551

 بطرس هللا شكر كميل البرت1552

 هللا رزق نصرى نشات البير1553

 المالك عبد دانيال يوساب البير1554

 الحديدى السيد الرحمن عبد يوسف الحديدى1555

 زيدان محمد على احمد الحسن1556

 فهمى احمد الطاهر الحسن1557

 عواد عطيتو حامد الحسن1558

 قاسم عبيدان الجواد عبد الحسن1559

 احمد الحافظ عبد محمد الحسن1560

 مصطفى الحليم عبد مصطفى الحسن1561

إبراهيم محمود احمد الحسين1562

 عباس موسى حسنى الحسين1563

 العال عبد النوبى الرؤوف عبد الحسين1564

 حسن مالحظ العاطى عبد الحسين1565

 مدنى تهامى الفتاح عبد الحسين1566

 يسن رمضان الهادى عبد الحسين1567

 فواز العال عبد فواز الحسين1568

 حامد احمد محمد الحسين1569

 محمد سيد محمود الحسين1570

 محمد سيد محمود الحسين1571

 احمد رمضان احمد الحسينى1572

 سويلم محمد الغنى عبد جمعه الحسينى1573

 أحمد الراوى الحفيظ عبد الحسينى1574

 محمد احمد يمانى الحسينى1575

 بصرى حسن سيد هلل الحمد1576

محمد الدسوقى مجدى الدسوقى1577

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 على إبراهيم العزب الزهراء1578

 غربى موسى احمد الخالد المجد الزهراء1579

 فراج تمام خضر الزهراء1580

 الجيد عبد الوهاب عبد محسن الزهراء1581

 حمد السعدى مختار السعدى1582

 شراره أبو السعيد طلعت السعيد1583

 رويش حسانين احمد السيد1584

 عنان محمد احمد السيد1585

 سالم السيد اسامه السيد1586

 سالمان إبراهيم السيد إبراهيم السيد1587

 السيد الفتاح عبد حامد السيد1588

 شحات الراضى عبد حسن السيد1589

 عوض السيد رجب السيد1590

 صالح توفيق شفيق السيد1591

 احمد السيد خضر عادل السيد1592

 العزيز عبد محمد العزيز عبد السيد1593

صقر السباعى الفتاح عبد السيد1594

 قطب توفيق هللا عبد السيد1595

 شحاته محمد السيد فريد السيد1596

 عفيفى احمد السيد محمد السيد1597

 حجازى السيد محمد السيد1598

 عطيه رجب محمد السيد1599

 هبيله السيد محمود السيد1600

 الدكرورى مصطفى السيد مصطفى السيد1601

 مرسى على الرؤوف عبد الشعراوى1602

 محمد سعيد احمد الشيماء1603

 الرحيم عبد لعليم عبد احمد الشيماء1604

 محمد العال عبد حسين الشيماء1605

 عثمان سعد سرور الشيماء1606

 مغازى شكرى الرازق عبد الشيماء1607

 رضوان رمضان الستار عبد الشيماء1608

 الرحمن عبد الدين عالء الشيماء1609

 مهدى محمد على الشيماء1610

 حموده متولى محمد عماد الشيماء1611

 زيد أبو محمد فوزى الشيماء1612

 محمد فتحى محمد الشيماء1613

 منصور على ممدوح الشيماء1614

 مصطفى الصغير محمد الدين نور الشيماء1615

 الصاوى محمود يوسف الشيماء1616

 يونس فراج حسن الشيمى1617

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 محمود خليل صالح الصفا1618

 محمود على صفوت عمر الفاروق1619

 صالح حسين أنور المصطفى1620

 بركات عويضه حسانين باهلل المعتز1621

 إسماعيل محمد باهلل المعتز1622

 سيد الرحمن عبد سيد المنسفيسى1623

 المهدى كمال الناصر عبد المهدى1624

 عنبر محمد فاضل الحمد شيبه المهند1625

 محمود سيد صابر باهلل المؤمن1626

 منصور بحيرى منصور النادى1627

 سعيد محمد احمد النجار1628

 حسن بكرى حسن الهاشمى1629

 مصطفى الحفيظ عبد احمد الهام1630

 على محمود المجد أبو الهام1631

 محمد احمد صالح الهام1632

 عمرو محمد القوى عبد الهام1633

 الشرقاوى اليزيد أبو عنتر الهام1634

 محمد سعيد عيسى الهام1635

 احمد بكر أبو الصبور عبد اليمنى1636

 عطيه يوسف حجاج كلثوم ام1637

 خليل محمد رفاعى محمد كلثوم ام1638

 داود فتحى محمد الصديق بكر أبو امال1639

 محمد حافظ سيد امال1640

 إبراهيم حزين سيد امال1641

 امين محمد السالم عبد امال1642

 خليل جاد ظريف امالى1643

 حسن محمد احمد امانى1644

 امين محمد الشافعى امانى1645

 خليل حفنى الحجاج أبو امانى1646

 عفيفى بيومى العظيم عبد جمال امانى1647

 محمد على جمال امانى1648

 حسين احمد الدين عز حسين امانى1649

 حسين السيد حماده امانى1650

 محمود احمد شعبان امانى1651

 سليم الحفيظ عبد صالح امانى1652

 إبراهيم محمد عادل امانى1653

  محمد سالم الحميد عبد امانى1654

 إسماعيل احمد العزيز عبد امانى1655

 مهدى الحميد عبد اللطيف عبد امانى1656

 حسان الصادق عدلى امانى1657

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 احمد إبراهيم فوزى امانى1658

 خفاجه الفتوح أبو فؤاد امانى1659

 على حسين قرنى امانى1660

 عامر عامر مجدى امانى1661

 على محمد مجدى امانى1662

 احمد محمد محسن امانى1663

 درويش محمد زكى محمد امانى1664

 دعبس على محمد محمد امانى1665

 الراضى عبد حمدان محمود امانى1666

 حسن حجازى محمد محمود امانى1667

 حسن محمد محمود امانى1668

 الهندى مصطفى احمد مصطفى امانى1669

 اللهى عبد سليم إبراهيم امجد1670

 حجازى الرحيم عبد احمد محمد امجد1671

 مزيد على احمد امل1672

 طه موسى احمد امل1673

 احمد حلمى محمد حمدى امل1674

عجمى محمد فكرى احمد رؤوف امل1675

 الحميد عبد إبراهيم سامى امل1676

 تميم احمد شعبان امل1677

 فضل الرؤوف عبد عادل امل1678

 المنعم عبد الغنى عبد امل1679

 احمد محمد المقصود عبد امل1680

 المقصود عبد موسى المقصود عبد امل1681

 الطاهر احمد عربى امل1682

 جندي محمود محمد امل1683

 محمد هالل هالل محمود امل1684

 امين عدلى مصطفى امل1685

 إبراهيم محمد مهدى امل1686

 الهجرس على حسن جميل امنه1687

السالم عبد جمال امنية1688

 غنيم احمد الكريم عبد محمد امنية1689

 إبراهيم الغنى عبد إبراهيم امنيه1690

 محمد إبراهيم بدر امنيه1691

 لبيب فتحى جمال امنيه1692

 احمد محمد جمال امنيه1693

 الدسوقى البنا حسن امنيه1694

 حسن ثابت سمير امنيه1695

 احمد العزيز عبد الحميد عبد امنيه1696

 الجيالنى محمد الدايم عبد امنيه1697

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 القادر عبد فؤاد القادر عبد امنيه1698

 المصرى محمد عبده على عصام امنيه1699

 عزت سامى محمد عالم امنيه1700

 شامه أبو السعيد على على امنيه1701

 عالم احمد السيد ماهر امنيه1702

 على الشافى عبد إبراهيم محمد امنيه1703

 دردير حسن محمود امنيه1704

 محمود الهادى عبد محمود امنيه1705

 فرج عامر عامر مختار امنيه1706

 وهبه الحميد عبد وهبه امنيه1707

 متولى العال عبد صالح اموره1708

 محمد طه احمد امير1709

 فاخورى توفيق الشايب امير1710

 السيد محمد جالل امير1711

 محمد بدر المغاورى جمال امير1712

 برسوم هللا عطا سامى امير1713

 إبراهيم احمد سعيد امير1714

 عازر لمعى سعيد امير1715

 احمد حامد صالح امير1716

 االجهورى السالم عبد عاطف امير1717

 هللا جاد عزت عاطف امير1718

 القسطاوى محمد المنعم عبد امير1719

 الديرى فرج همام المنعم عبد امير1720

 على محمود كرم امير1721

 عزيز خالد محمد امير1722

 محمد سيد محمد امير1723

 محمود فوزى محمد امير1724

 فرغلى محمد نجيب محمد امير1725

 راشد على محمود امير1726

ادريس محمد وحيد امير1727

 سدراك سيدهم وديع امير1728

 الفقى محمد احمد حافظ اميرة1729

عالم على عالء اميرة1730

 حسين الملك عبد احمد اميره1731

 محمد على فرغلى احمد اميره1732

 على احمد محمد احمد اميره1733

 عيد احمد محمد احمد اميره1734

 حموده محمد احمد اميره1735

 سليم احمد ياسين احمد اميره1736

 إبراهيم حسن السيد اميره1737

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 باسيلى بولس اميل اميره1738

 محمود احمد اوسامه اميره1739

 زمزمى شهاب إبراهيم اميره1740

 محمود بكر أبو الرب جاد اميره1741

 احمد على جمال اميره1742

 محمد السعود أبو حسن اميره1743

 العال عبد خضر حسن اميره1744

 يوسف محمود حسن اميره1745

 فرج شفيق رضا اميره1746

 العليم عبد النوبى سالم اميره1747

 مبارك حزين سعيد اميره1748

 فوزى محمد سعيد اميره1749

 على سيد احمد سيد اميره1750

 حسن محمد سيد اميره1751

 اللطيف عبد يوسف سيد اميره1752

 محمد جمال عادل اميره1753

 محمود شريف عادل اميره1754

 المسيح عبد عزيز عاطف اميره1755

 محمود محمد البارى عبد اميره1756

 الحميد عبد احمد الحميد عبد اميره1757

 جزر السعدنى القوى عبد اميره1758

 على عمر إبراهيم الدين عز اميره1759

 إبراهيم احمد عصام اميره1760

 عطيه حسنى احمد عصام اميره1761

 صادق احمد الدين عالء اميره1762

 محمود سالم على اميره1763

 سالم محمد غريب اميره1764

 الفرماوى السيد الحليم عبد قدرى اميره1765

 حامد على مجدى اميره1766

 محمود مصطفى مجدى اميره1767

 غانم األمير محمد اميره1768

 الاله عبد حسن محمد اميره1769

 السيسى رشوان محمد اميره1770

 مصطفى الجواد عبد محمد اميره1771

 الدين جمال الحكيم عبد محمد اميره1772

 عباده يوسف محمد محمد اميره1773

 احمد الزناتى مصطفى اميره1774

 محمود السيد مصطفى اميره1775

 البهى محمد فهمى مصطفى اميره1776

 سنوسى  الدين صفى منصور اميره1777

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 لوقا بشاى بيثل اميل1778

 شحات قناوى حسن اميمه1779

 رمضان الخضرى رمضان اميمه1780

 خليفه احمد صندقها اميمه1781

 زخيره مهدى فؤاد اميمه1782

 عمار امين إبراهيم كمال اميمه1783

 رفاعى محمد محمد عطيتو محمد اميمه1784

 مامون يوسف محمد اميمه1785

 نصر كامل مصطفى اميمه1786

 على احمد سعد امين1787

 سليمان امين عادل امين1788

 على امين محمد على امين1789

 غباشى حسانين امين محمد امين1790

 همام الدين وفاء محمد امين1791

 بشير محمد احمد امينه1792

 مصطفى محمد الفتاح عبد الهامى امينه1793

 الباسط عبد عمر رجب امينه1794

 احمد عوض رزق امينه1795

 محمود احمد رياض امينه1796

 الرحيم عبد احمد صالح امينه1797

 صالح مختار طلعت امينه1798

 احمد هللا عبد سعيد على امينه1799

 حداد على رافت محمد امينه1800

 محمد إبراهيم محمود امينه1801

 النادى حسن كامل السيد مصطفى امينه1802

 زكى رمزى رافت سيمون انا1803

 محمد مصطفى شاذلى انتصار1804

 محمد احمد حسين احمد انجى1805

 الطنطاوى إبراهيم محمد إبراهيم انجى1806

 ضيف يعقوب بنيامين انجى1807

 جمعه الستار عبد سامح انجى1808

المالك عبد مترى عادل انجى1809

 هللا رزق بدروس عزمى انجى1810

 مجلع صليب فاروق انجى1811

 مصري وهيب مجدى انجى1812

 اللطيف عبد احمد اللطيف عبد محمد انجى1813

 محمد سيد محمود انجى1814

 صاروفيم حكيم مكرم انجى1815

 اسطاس فخرى منير انجى1816

 سعيد ثابت نشات انجى1817

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 نصرى نشات انجى1818

 يعقوب إبراهيم نعيم انجى1819

 الحميد عبد السيد هانى انجى1820

 إسكندر حلمى ثروت اندرو1821

 عطيه صبحى طلعت اندرو1822

 المسيح عبد جرس عشم اندرو1823

 المالك عبد نور مرزوق اندرو1824

 جرجس ميخائيل سمير اندور1825

 على طلبه محمد انس1826

 رضوان محمد العزيز عبد انسى1827

 الدسوقى احمد السيد محمد انسى1828

 الهياتمى فتحى خالد انشاد1829

 إسماعيل إبراهيم عرابى انشراح1830

 هللا عطا خرستان شحاته انطونى1831

 مغاريوس شفيق صالح انطونيوس1832

 فهمى كمال ظريف انطونيوس1833

 سديره شحاته فوزى انطونيوس1834

جبريل على محمد انغام1835

 هللا حسب محمد الدين صالح انى1836

 عاصم طه الصادق عبد محمود اهداء1837

 خليل غطاس خليل اوليفيا1838

 نقوال محروس مجدى اوليفيا1839

 هندام احمد التهامى ايات1840

 مدكور فوزى محمد جمال ايات1841

 مصطفى احمد رمضان ايات1842

 فراج الوهاب عبد سيد ايات1843

 صابر محمد صابر ايات1844

 الحميد عبد هريدى الحميد عبد ايات1845

 الظاهر عبد محمد الرازق عبد ايات1846

 احمد محمد المحسن عبد ايات1847

إبراهيم سعيد المنعم عبد ايات1848

 إبراهيم سعيد المنعم عبد ايات1849

 عباس محمد الناصر عبد ايات1850

 عثمان احمد عثمان ايات1851

 هنداوى عباس محمد ايات1852

 النوبى احمد محمود ايات1853

 محمد حسن محمود ايات1854

 الحكيم عبد محمد مصطفى ايات1855

محمد الهادى عبد لطفى اية1856

 صابر حسين فؤاد اسامه ايتن1857

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 فهمى وديع ادوارد ايرين1858

  ويصى الويز عادل ايرين1859

 ميخائيل سليمان بركات ايرينى1860

 بطرس فهمى طلعت ايرينى1861

 كيرلس صدقى ظريف ايرينى1862

 السيد إبراهيم فايز ايسر1863

 المسيح عبد يواقيم وجيه ايفلين1864

 يونس خليل مكرم ايفيلين1865

 الفقى احمد إسماعيل احمد ايمان1866

 احمد أنور احمد ايمان1867

 محمد حسن احمد ايمان1868

 النجا أبو محمد محمد حسين احمد ايمان1869

 حسين سعيد احمد ايمان1870

 سليم محمد السالم عبد احمد ايمان1871

 الغفار عبد العاطى عبد احمد ايمان1872

 الفقى احمد الغنى عبد احمد ايمان1873

 جالل محمد احمد ايمان1874

 على المقصود عبد اسامه ايمان1875

 السيد الحسك السيد ايمان1876

 محمود حمدان السيد ايمان1877

 السيد محمد السيد ايمان1878

 احمد محمد النوبى ايمان1879

 خليل محمد إبراهيم ايمان1880

 فرج محمود محمد بكر أبو ايمان1881

 الباقى عبد الصادق عبد أنور ايمان1882

 محمودغنيم عبده الدين بدر ايمان1883

  الحفناوى احمد توفيق ايمان1884

 محمد الفضل أبو جابر ايمان1885

 إبراهيم السعود أبو جالل ايمان1886

 احمد الدين شرف جمال ايمان1887

 عمر الراضى عبد حسن ايمان1888

 سليمان مصطفى حسن ايمان1889

 الراضى عبد احمد حسنى ايمان1890

 إسماعيل محمد حسن حسنى ايمان1891

 المحسن عبد محمد حسين ايمان1892

 محمد الاله عبد حلبى ايمان1893

 محمود احمد خالد ايمان1894

 على رزق سالم رزق ايمان1895

 حسين رياض رشاد ايمان1896

 الغنى عبد الستار عبد رفعت ايمان1897

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 عباس الحجاج أبو رمضان ايمان1898

 زكى صالح زكى ايمان1899

حبيب العليم عبد سلطان ايمان1900

 محروس محمد سليمان ايمان1901

 سيد احمد سيد ايمان1902

 حسنين فهمى سيد ايمان1903

عطيه إبراهيم محمد شبراوى ايمان1904

 الرحيم عبد سيد صابر ايمان1905

 الرؤوف عبد إبراهيم صبحى ايمان1906

 عطيه النعيم عبد العليم عبد صبحى ايمان1907

 عماره على صبرى ايمان1908

 محمد احمد الدين صالح ايمان1909

 حجازى الخالق عبد صالح ايمان1910

 محمود السيد طلعت ايمان1911

 حسين الرازق عبد عادل ايمان1912

 سليمان محمد الباسط عبد ايمان1913

 عليان محمود الباسط عبد ايمان1914

 محمد فؤاد الجابر عبد ايمان1915

 عرابى الرؤوف عبد ايمان1916

 الجزيرى حسين لبيب العال عبد ايمان1917

 العزيز عبد إبراهيم العزيز عبد ايمان1918

 مرسى الواحد عبد الفتاح عبد ايمان1919

 الجندى احمد هللا عبد ايمان1920

 عراقى محمد حسين هللا عبد ايمان1921

 المعطى عبد الحميد عبد المعطى عبد ايمان1922

 صالح كامل محمد الوهاب عبد ايمان1923

 عبده هللا عبد عبده ايمان1924

 الصادق عبد صالح عثمان ايمان1925

 الرحيم عبد سعيد عزت ايمان1926

 السيد راغب على ايمان1927

 اللطيف عبد الخالق عبد عماد ايمان1928

 ناصر أبو الحفيظ عبد عنتر ايمان1929

 سعد محمد فتحى ايمان1930

 بيومى موسى فتحى ايمان1931

فايد على كرم ايمان1932

 عليان محمد كمال ايمان1933

 هاشم ادم مالك ايمان1934

حليمه أبو الفتاح عبد عرفات مجدى ايمان1935

 حامد محمد مجدى ايمان1936

 خليل مسعود مجدى ايمان1937
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 سليمان العزم أبو السيد محمد ايمان1938

 محمد إبراهيم محمد ايمان1939

 على الاله عبد حسن محمد ايمان1940

البشلى سيد حسين محمد ايمان1941

 عثمان حسين محمد ايمان1942

 سليمان محمد سليمان محمد ايمان1943

 حنفى المقصود عبد محمد ايمان1944

 صديق عنان محمد ايمان1945

 فرغلى مرتضى محمد ايمان1946

 الدالى يونس محمد ايمان1947

 غالى خليل مرسى ايمان1948

 محمد احمد السيد مصطفى ايمان1949

 جرجس غالى مصطفى ايمان1950

 الدين نور فوزى مصطفى ايمان1951

 سالم محمد مصطفى ايمان1952

 مصطفى محمد مصطفى ايمان1953

 معوض حسن معوض ايمان1954

 الضوى إبراهيم ممدوح ايمان1955

 محمد فهمى ناصر ايمان1956

 محمد عزب الدين نصر ايمان1957

 السالم عبد محمود نصر ايمان1958

عزب العزيز عبد نظمى ايمان1959

 إبراهيم السيد نظيف ايمان1960

احمد الدين صالح هشام ايمان1961

 سيدهم بشرا وحيد ايمان1962

 الفقى محمد وحيد ايمان1963

محمد الدين نصر يوسف ايمان1964

 البسومى بسيونى سالم بسيونى ايمن1965

 خضير أبو كرخى بهاء ايمن1966

 موسى سليمان تقادم ايمن1967

احمد سيد جمعه ايمن1968

 هللا عبد محمود جمعه ايمن1969

 حلمى على المنعم عبد حاتم ايمن1970

 محمد هللا جاب حمدى ايمن1971

 حسن محمد عطيه حمدى ايمن1972

 منتصر الهادى عبد رزق ايمن1973

 محمد محمود رمضان ايمن1974

 سليم محمد احمد سعيد ايمن1975

حبيب محمد محمد سعيد ايمن1976

 على حسن شكرى ايمن1977
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 السيد محمد شوقى ايمن1978

 محمد إبراهيم صالح ايمن1979

 احمد يوسف عابد ايمن1980

 السيد فهمى الدايم عبد ايمن1981

 محمد احمد العال عبد ايمن1982

 التواب عبد محمد الناصر عبد ايمن1983

 دمرانى نصر عبده ايمن1984

 حسين ابو على محمد على ايمن1985

 البطاطه محمود السيد فتحى ايمن1986

 احمد الدين عز فؤاد ايمن1987

 سويلم الهادى عبد كمال ايمن1988

 رمضان إبراهيم محمد ايمن1989

محمد الراوى حجاجى محمد ايمن1990

 الكامل صالح حلمى محمد ايمن1991

 إبراهيم كامل محمد ايمن1992

 سليم احمد محمد محمد ايمن1993

 نواره القطب محمد محمد ايمن1994

 حامد محمد محمدين ايمن1995

 احمد بكرى محمود ايمن1996

 حسن محمد قرشى محمود ايمن1997

 احمد محمد محيسن ايمن1998

 حمروش سليمان الحكم عبد يونس ايمن1999

 المجيد عبد حسنى عزت احمد ايناس2000

 محمد النجا أبو احمد النجا أبو ايناس2001

 حسن العاطى عبد حسن ايناس2002

 حموده على حموده ايناس2003

 الحميد عبد فارس ربيع ايناس2004

 إبراهيم احمد سيد ايناس2005

 حسن العال عبد شعبان سيد ايناس2006

 بدوى إبراهيم صالح ايناس2007

الشافعى مصطفى عثمان على ايناس2008

 سدره الشهيد عبد عماد ايناس2009

السفرى محمد فتحى ايناس2010

 محمد فؤاد محسن ايناس2011

 السلماوى محمد محمد ايناس2012

 متولى محمد محمود ايناس2013

 نافع محمد فتحى محمد ممدوح ايناس2014

 مدبولى عبده احمد ايه2015

 العطافى الحليم عبد فؤاد احمد ايه2016

 إبراهيم محمد الخالق عبد السعيد ايه2017
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 هللا عبد إبراهيم نعيم السيد ايه2018

 السايح احمد محمود هللا ايه2019

 الصعيدى مامون حامد الهادى ايه2020

 السيد على انسى ايه2021

 الصواف السيد إبراهيم ايه2022

 تونى محمد إبراهيم ايه2023

 حسنين محمد إبراهيم ايه2024

 كريم محمود إبراهيم ايه2025

 اللقه بدوى محمد بكر ايه2026

 حسن حجاجى جابر ايه2027

 المراسى احمد إسماعيل جمال ايه2028

 قطب احمد محمود جمال ايه2029

 إبراهيم حسن محمد حسن ايه2030

 محمود محمد حسن ايه2031

 زكى حسن توفيق حسين ايه2032

 العال عبد مصطفى حسين ايه2033

 بخيت الحمد أبو حشمت ايه2034

 احمد شاهين النعم عبد خالد ايه2035

 شاكر محمود زكى ايه2036

 احمد سيد أبو إبراهيم سالم سالم ايه2037

 المجيد عبد محمد سامى ايه2038

 سليمان احمد احمد سعيد ايه2039

 احمد امين سعيد ايه2040

 محمد رزق سعيد ايه2041

 احمد العال عبد سعيد ايه2042

 المجيد عبد محمد سعيد ايه2043

 حسين عبده سمير ايه2044

طه تمساح سند ايه2045

 طه تمساح سند ايه2046

 الحسن أبو محمود الشهيد محمد سيد ايه2047

 إبراهيم محمد سيد ايه2048

 حسين محمد صالح ايه2049

 العزيز عبد احمد صالح ايه2050

 النجار احمد عمار صالح ايه2051

 الحميد عبد نصرت طارق ايه2052

 مصطفى احمد عادل ايه2053

 الحميد عبد إبراهيم عادل ايه2054

 زكى محمد المحسن عبد عادل ايه2055

 عاشور محمد عادل ايه2056

 الجواد عبد مصطفى عاصم ايه2057
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 صالح عبادى مصطفى الحق عبد ايه2058

 محمود حسن الفتاح عبد ايه2059

 سليمان احمد سيد الفتاح عبد ايه2060

 إبراهيم الحميد عبد هللا عبد ايه2061

 محمد محمد المنصف عبد ايه2062

 سيد السمان احمد الناصر عبد ايه2063

 شحات شلبى عزت ايه2064

 احمد العاطى عبد على ايه2065

 إبراهيم كامل على ايه2066

 محمود إبراهيم عليوه ايه2067

 السيد على إسماعيل عمر ايه2068

 حامد عادل محمد عمرو ايه2069

 صالح محمد مصطفى عيد ايه2070

 شهاب همام الواحد عبد عيسى ايه2071

 حسين صالح فاروق ايه2072

 السالم عبد توفيق فايق ايه2073

الحفيظ عبد فاروق فرج ايه2074

 احمد محمد الصغير كمال ايه2075

 السيد عبد احمد محمد ايه2076

 جندي أبو مصطفى إسماعيل محمد ايه2077

 العاطى عبد يونس راضى محمد ايه2078

 عمر محمد رمضان محمد ايه2079

 الونيس عبد الدين صفى محمد ايه2080

 كيره طه محمد ايه2081

 حسنين العزيز عبد محمد ايه2082

 الليثى حفنى العزيز عبد محمد ايه2083

 سليمان العليم عبد محمد ايه2084

 قاسم عوض محمد ايه2085

 درويش رمضان مصطفى محمد ايه2086

 محمود حامد نجيب محمد ايه2087

 صالح على رضوان محمود ايه2088

 الفتاح عبد سيد محمود ايه2089

امين الوهاب عبد محمود ايه2090

 احمد عمر محمود ايه2091

 النجا أبو إبراهيم محمد محمود ايه2092

 عبده دمرداش محمد مرتضى ايه2093

 إبراهيم بيومى مسعد ايه2094

 طه محمد مصطفى ايه2095

 صبحى محمد ممدوح ايه2096

 زعتر الدين صالح فاروق نبيل ايه2097

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 حسن صالح السالم عبد هانى ايه2098

 الحميد عبد وجيه ايه2099

 حامد الخطيب يوسف ايه2100

احمد بدوى محمد ايهاب2101

 محمد الغنى عبد احمد ايهام2102

محمد سعد احمد احمد إبراهيم2103

 البدوى إبراهيم احمد إبراهيم2104

 محمد إبراهيم احمد إبراهيم2105

 سعيد حسن احمد إبراهيم2106

 ربه عبد السالم عبد احمد إبراهيم2107

 محمود الدين عز احمد إبراهيم2108

 عمران احمد محمد احمد إبراهيم2109

 القصاص محمود السيد إبراهيم2110

 مصطفى منصور السيد إبراهيم2111

 السيد الرحمن عبد الشحات إبراهيم2112

 جالو محمد الفا إبراهيم2113

 محمد الخالق عبد امين إبراهيم2114

 عبده محمد إبراهيم إبراهيم2115

 صالح إبراهيم أيوب إبراهيم2116

 ادم محمد تقى إبراهيم2117

 ماضى المنعم عبد هللا عبد ثابت إبراهيم2118

 هللا فضل محمد جبريل إبراهيم2119

 جاد الضوى جمال إبراهيم2120

 زيد أبو إبراهيم جمال إبراهيم2121

 نور محمد إبراهيم جمال إبراهيم2122

 سعداوى سعيد حسن إبراهيم2123

 على محمد حسنين إبراهيم2124

 رجب إسماعيل العزيز عبد حلمى إبراهيم2125

 الغفار عبد احمد خليفه إبراهيم2126

 على عثمان إبراهيم خميس إبراهيم2127

 العطار احمد السيد دسوقى إبراهيم2128

 هللا عبد إبراهيم دسوقى إبراهيم2129

 منزل حرز رجب إبراهيم2130

 المليجى المجيد عبد رضا إبراهيم2131

 محمود إبراهيم رفعت إبراهيم2132

 حسن سمرى رمضان إبراهيم2133

 محمد احمد العابدين زين إبراهيم2134

 رحاب أبو إبراهيم سعد إبراهيم2135

 مشرف إبراهيم سعيد إبراهيم2136

 الحميد عبد إبراهيم سمير إبراهيم2137
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 محمد محمد سيد إبراهيم2138

 على حسن شاكر إبراهيم2139

 حامد إبراهيم صابر إبراهيم2140

 صالح إبراهيم صالح إبراهيم2141

 صالح هللا رزق صالح إبراهيم2142

 الدالى على إبراهيم طارق إبراهيم2143

 محمد محمد عاطف إبراهيم2144

صالحين راشد عباس إبراهيم2145

 محمد هللا عبد الرحمن عبد إبراهيم2146

محمد السيد العظيم عبد إبراهيم2147

 الرسول عبد محمد الكريم عبد إبراهيم2148

 رزق عوض المسيح عبد إبراهيم2149

 العاطى عبد الهادى عبد المنعم عبد إبراهيم2150

 المقدم الحديد أبو إبراهيم عجمى إبراهيم2151

 هللا سعد عطا عزب إبراهيم2152

 البكر احمد الدين عالء إبراهيم2153

 فزاع حسن على إبراهيم2154

 الوهاب عبد محمود عماد إبراهيم2155

 إبراهيم الفتاح عبد فتحى إبراهيم2156

 الحافظ عبد سيد محمد فرج إبراهيم2157

 إبراهيم محمد فوزى إبراهيم2158

 حسين الشاذلى فؤاد إبراهيم2159

 محمد إبراهيم مبارز إبراهيم2160

 محمد إبراهيم مبروك إبراهيم2161

 بدر السيد احمد محمد إبراهيم2162

 موسى السيد محمد إبراهيم2163

 نوار أبو إبراهيم محمد إبراهيم2164

 محمد حسن محمد إبراهيم2165

 فهيم محمد سيد طاهر محمد إبراهيم2166

 عامر الباب فتح عامر محمد إبراهيم2167

 سالم العزيز عبد محمد إبراهيم2168

 محمد العظيم عبد محمد إبراهيم2169

 المجيد عبد محمد إبراهيم2170

 يس محمود محمد إبراهيم2171

 سرور إبراهيم نجيب محمد إبراهيم2172

 موسى احمد حسين محمود إبراهيم2173

 مطر حسن سيد محمود إبراهيم2174

 قنديل قطب محمود إبراهيم2175

 المجيد عبد محمد محمود إبراهيم2176

 على إبراهيم مصطفى إبراهيم2177
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 محمد الحميد عبد مصطفى إبراهيم2178

 إبراهيم هللا عبد منصور إبراهيم2179

 محمد إبراهيم ناصر إبراهيم2180

 محمد إبراهيم ناصر إبراهيم2181

 حسانين محمد نشات إبراهيم2182

 االمام محمد الدين نور إبراهيم2183

 إبراهيم اللطيف عبد هشام إبراهيم2184

 محمد إسماعيل ناجى احمد إسماعيل2185

 احمد محمد األمير إسماعيل2186

 إبراهيم احمد إبراهيم إسماعيل2187

 الطباخ طه إسماعيل حماده إسماعيل2188

 إسماعيل احمد سعيد إسماعيل2189

 محجوب إسماعيل سالم إسماعيل2190

 على هللا سعد صالح إسماعيل2191

 إسماعيل محمد صالح إسماعيل2192

 السالم عبد  إسماعيل عادل إسماعيل2193

 درويش إسماعيل محمد إسماعيل2194

 غازى إسماعيل محمد إسماعيل2195

 محمد بشير محمد إسماعيل2196

 فهمى وديع ادور إيليا2197

 عوض يوسف عاطف إيليا2198

 موسى منصور فتحى العربى إيهاب2199

 الرحيم عبد احمد الليثى إيهاب2200

 النبى عبد إبراهيم إسماعيل إيهاب2201

 رياض صابر العزم أبو إيهاب2202

 حسن سعيد حسن إيهاب2203

 روفائيل زكرى حشمت إيهاب2204

 توفيق سليمان إيهاب2205

 صديق هللا عبد الفتاح عبد إيهاب2206

 الظاهر عبد مصطفى الهادى عبد إيهاب2207

السعد أبو هللا عبد غالى إيهاب2208

مراد سعد فتحى إيهاب2209

 هللا عبد إبراهيم الشافعى محمد إيهاب2210

امام إبراهيم محمد إيهاب2211

 هللا عبد محمد بكرى محمد إيهاب2212

 عوض حامد محمد إيهاب2213

 مشالى الحميد عبد محمد إيهاب2214

 محمد الفتاح عبد محمد إيهاب2215

 مرعى الهادى عبد محمد إيهاب2216

 عطيه فرج الدين عصام محمد إيهاب2217

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 عسكر إبراهيم على احمد على محمد إيهاب2218

 الفتاح عبد كمال مصطفى محمد إيهاب2219

 محمد زاهر نشات إيهاب2220

 حسنين احمد يوسف إيهاب2221

 يوسف حسن يوسف إيهاب2222

 دكرونى مرزوق الدين جمال الحسن أبو2223

 محمد الحمد أبو قناوى الحمد أبو2224

 عثمان احمد الدين صالح العال أبو2225

 عمر على امام العنين أبو2226

 الفضل أبو احمد الفضل أبو2227

 خليل احمد عبيد النجا أبو2228

 احمد بكر أبو احمد بكر أبو2229

 حسن حلمى احمد بكر أبو2230

 عابد احمد العابدين زين بكر أبو2231

 احمد ضيف سعيد بكر أبو2232

 عامر الرحمن عبد صديق بكر أبو2233

 نوفل حنفى صالح بكر أبو2234

 رضوان حسن الحميد عبد بكر أبو2235

 إسماعيل الرازق عبد مصطفى بكر أبو2236

 إبراهيم ابوسيف السيد سيف أبو2237

 احمد هاشم أبو متولى هاشم أبو2238

 احمد غريب السيد أحالم2239

 محمد احمد محمد أحالم2240

 الرحيم عبد على محمد أحالم2241

 احمد محمد محمود أحالم2242

 الخيال القادر عبد الشامى أحمد2243

 حسن هللا عبد حسن أحمد2244

 العاصى محمد السيد حمدى أحمد2245

الخرادلى العزيز عبد سمير أحمد2246

 المولى جاد الغنى عبد صالح أحمد2247

سليط الدين صالح أحمد2248

 خليل مرسى عباس عباس أحمد2249

 حسانين حسانين غنيم الحكيم عبد أحمد2250

الشاعر العليم عبد محمود العليم عبد أحمد2251

 الرحيم عبد محمد عزت أحمد2252

 عويس محمد على أحمد2253

 عمر سعد فايز أحمد2254

عيسى محمد أحمد محروس أحمد2255

 حسن العاطى عبد محمد أحمد2256

 أحمد محمد محمود محمد أحمد2257

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 المقدم محمد أحمد محمود أحمد2258

شحاته على محمود أحمد2259

 شخيبى الكريم عبد مصطفى أحمد2260

سرور المقصود عبد هللا فتح أسامه2261

 احمد حامد احمد أسماء2262

 حسن حمدى محمود صبرى احمد أسماء2263

 محمود طه احمد أسماء2264

 سيد الاله عبد احمد أسماء2265

 الدين كمال احمد على احمد أسماء2266

 الدين كمال احمد على احمد أسماء2267

 حسانين محمد احمد أسماء2268

 التهامى محمود احمد أسماء2269

احمد سيد عبده ادريس أسماء2270

 القاضي إبراهيم السيد أسماء2271

 المقصود عبد سمره أبو السيد أسماء2272

 احمد الجواد عبد السيد أسماء2273

 الشحات محمد السيد أسماء2274

 إسماعيل محمد السيد أسماء2275

 الصادق مصطفى القط أسماء2276

 احمد احمد إبراهيم أسماء2277

 حسن الدين سعد إبراهيم أسماء2278

 القليوبى الرسول عبد محمد إبراهيم أسماء2279

 احمد امبابى إسماعيل أسماء2280

 عبده محمد إسماعيل أسماء2281

 عبدالنبى محمد سريع أبو أسماء2282

 سعيد مرتضى جابر أسماء2283

 راضى احمد جمال أسماء2284

 حامد السميع عبد جمال أسماء2285

 جمعه محمد رفعت محمد جمال أسماء2286

 نوبى محمود جمال أسماء2287

 معروف الفتوح أبو جمعه أسماء2288

 حسانين محمود جميل أسماء2289

 حافظ حسن حافظ أسماء2290

 بدوى حسين حسن أسماء2291

 حسن عبده حسن أسماء2292

 الرحيم عبد على حسن أسماء2293

 حسن قرنى حسن أسماء2294

 الحجاج أبو حسين أسماء2295

 عجالن محمود حسين أسماء2296

 موسى محمد حلمى أسماء2297

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 يوسف الطاهر حموده أسماء2298

 موسى حسن ربه عبد خالد أسماء2299

 احمد محمد عاطف خلف أسماء2300

 الحكيم عبد العظيم عبد رجب أسماء2301

 عثمان المجيد عبد رفاعى أسماء2302

 زغلى إبراهيم الرحمن عبد زغلول أسماء2303

 مترى حسن محمود سامح أسماء2304

 سيد قنديل عباس سامى أسماء2305

 مرعى الرحمن عبد سامى أسماء2306

 العال عبد هللا سعد أسماء2307

 محمد رايق سعيد أسماء2308

 احمد على سعيد أسماء2309

 محمد حسن سالمه أسماء2310

 احمد هالل سليمان أسماء2311

 احمد السميع عبد سمير أسماء2312

 محمد غريب سمير أسماء2313

 مصطفى احمد سيد أسماء2314

 إبراهيم محمود حنفى سيد أسماء2315

 عوض صبره سيد أسماء2316

 مهران الرحمن عبد سيد أسماء2317

 حنفى محمد سيد أسماء2318

 محمد عرابى شحاته أسماء2319

 الحميد عبد احمد شريف أسماء2320

 محمد الرازق عبد شعبان أسماء2321

 القادر عبد احمد السالم عبد صابر أسماء2322

 إبراهيم صبحى أسماء2323

 حافظ نبيه صبرى أسماء2324

 إبراهيم المجيد عبد الدين صالح أسماء2325

 األسود محمد العزيز عبد صالح أسماء2326

 محمد العزيز عبد طارق أسماء2327

 المجد أبو الحميد عبد طه أسماء2328

 الغنيمى الحميد عبد احمد عادل أسماء2329

 سعيد العظيم عبد عادل أسماء2330

 خليل محمد عادل أسماء2331

 إبراهيم فتحى عاطف أسماء2332

 حسين الصاوى عامر أسماء2333

 احمد محمود حسن عباس أسماء2334

 على الشاذلى الحميد عبد أسماء2335

 صالح احمد الرحمن عبد أسماء2336

 شحاته المرسى الرحمن عبد أسماء2337

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 الراضى عبد المعطى عبد الرحمن عبد أسماء2338

 القاضي مصطفى حسين الرحيم عبد أسماء2339

 مهران الرازق عبد الرحيم عبد أسماء2340

 حسن سالم الكريم عبد أسماء2341

 الكريم عبد محمد الكريم عبد أسماء2342

 حسن سالم هللا عبد أسماء2343

 عمر محمد هللا عبد أسماء2344

 حسين محمد قناوى المجيد عبد أسماء2345

 محمد احمد المنعم عبد أسماء2346

 سيد محروس المنعم عبد أسماء2347

 مصطفى الحميد عبد النعيم عبد أسماء2348

 بكر أبو احمد عبده أسماء2349

 قناوى حسين عبده أسماء2350

 محمد يوسف عصام أسماء2351

 احمد الرؤف عبد عالء أسماء2352

 الزهيرى خليل الخالق عبد عيد أسماء2353

 العراقى غريب فرج أسماء2354

 مصطفى محمد فهمى أسماء2355

 البدراوى محمد على فوزى أسماء2356

 الماجد عبد محمد فوزى أسماء2357

 الدين عز رمضان كامل أسماء2358

 دوح الدين عز رمضان كامل أسماء2359

 محمد حامد الدين كمال أسماء2360

 احمد حسان على كمال أسماء2361

 المنعم عبد فوزى مجدى أسماء2362

 الجيد عبد الوهاب عبد محسن أسماء2363

 محمد احمد محمد أسماء2364

 موسى الطاهر محمد أسماء2365

 الفتوح أبو الطيب محمد أسماء2366

احمد النجار محمد أسماء2367

 احمد الفضل أبو محمد أسماء2368

 محمد حسن محمد أسماء2369

 الحميد عبد زكى محمد أسماء2370

 محمد زيدان محمد أسماء2371

 على سعيد محمد أسماء2372

 هاشم صابر محمد أسماء2373

 ازهرى الحى عبد محمد أسماء2374

 على العزيز عبد محمد أسماء2375

 محمد العزيز عبد محمد أسماء2376

 محمد عثمان محمد أسماء2377

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 حسين عطيه محمد أسماء2378

 الشين محمد عفيفى محمد أسماء2379

 محمود كمال محمد أسماء2380

 احمد محمد محمد أسماء2381

 هللا عبد على محمد محمد أسماء2382

 فؤاد محمد محمد أسماء2383

 محمد احمد محمود محمد أسماء2384

 صالح محمود محمد أسماء2385

 محمد السيد مسعود محمد أسماء2386

 حسين سالم محمود أسماء2387

 طبانه سليمان محمود أسماء2388

 الاله عبد الفتاح عبد محمود أسماء2389

 صديق عمران محمود أسماء2390

 محمود مجلى محمود أسماء2391

 إبراهيم محمد محمود أسماء2392

 إسماعيل محمد مصطفى أسماء2393

 بكر الفضيل عبد منصور أسماء2394

 خطاب احمد على مهدى أسماء2395

 محمد محمود ناجى أسماء2396

 الجواد عبد حسن ناصر أسماء2397

 يوسف على ناصر أسماء2398

 همام حافظ همام أسماء2399

محمد فتحى يحيى أسماء2400

 احمد يوسف حامد يوسف أسماء2401

 بدره الحميد عبد سعد أمانى2402

 محمد بدر سعيد أميرة2403

حسن السالم عبد أسامة أمينة2404

توفيق نسيم إسكندر أنطوان2405

حسين العزيز عبد أسامة أية2406

 عنبر المنعم عبد عصام أية2407

هشله حامد مظهر أية2408

 محمد عطية ناجى أية2409

 حسنين محمد جابر أيمن2410

 المعطى عبد سيد محمد أيمن2411

الباب فتح محمد محمود أيمن2412

 عياد أيوب إبراهيم أيوب2413

عياد اللطيف عبد محمد احمد باسم2414

 راضى على احمد جمال باسم2415

 السيد عنتر رمضان باسم2416

 حسن امين صابر باسم2417

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 مطير الحليم عبد العزيز عبد الحليم عبد باسم2418

 عطيه السيد اللطيف عبد باسم2419

 السداوى الفتاح عبد عزت باسم2420

 العطارى عواد العزيز عبد عصام باسم2421

 العزم أبو محمود الدين عالء باسم2422

 على إبراهيم محفوظ عمر باسم2423

 احمد على فيصل باسم2424

 محمد يس احمد الدين كمال باسم2425

 صالح الراضى عبد محمد باسم2426

 هللا عبد محمد عمران نبيل باسم2427

 الحسينى محمود احمد باسمه2428

 قطب أنور ماهر باسمه2429

 موسى على عوض احمد باسنت2430

 سليمان شحاته عدلى بافلى2431

 طوبيا مجدى بافلى2432

 الستار عبد توكل اشرف باكينام2433

الشهابى إبراهيم هللا عبد باهر2434

 على احمد الدين صالح باهى2435

 الجواد عبد محروس احمد بثينه2436

 طاحون رياض محمد محمود الدين بدر2437

 بالل محمود محمد محمود الدين بدر2438

 منصور احمد كمال بدريه2439

 سليمان داود جالل بدور2440

 رماح بدوى محمد بدوى2441

 محمد بغدادى محمد بركات2442

 احمد محمد احمد بسام2443

 نصار الرسول عبد إبراهيم بسام2444

 العال ابو سعد عاطف بسام2445

 احمد حسين الكريم عبد بسام2446

 مكى احمد الربيع محمد بسام2447

 احمد سليمان محمد بسام2448

 الرحيم عبد يونس محمد بسام2449

 عقل مبارك نور بسام2450

مقلد زيد ابو القادر عبد بسمة2451

 إبراهيم حلمى عباس اسامه بسمه2452

 امين احمد امين بسمه2453

 على بخيت العال أبو بسمه2454

 قطب على حمدى بسمه2455

 عثمان محمود خلف بسمه2456

 هللا عبد حسن رجائي بسمه2457

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 العنين أبو على رضوان بسمه2458

 زايد محمد زايد بسمه2459

 شادى مصطفى سامى بسمه2460

 فرج حسن سعد بسمه2461

 محمد حسنين حسين سيد بسمه2462

 عيسى محمد فتحى صبرى بسمه2463

 الرحمن عبد محمد طارق بسمه2464

 احمد الحميد عبد طه بسمه2465

 الكريم عبد كريم عادل بسمه2466

 إبراهيم هللا عبد عاطف بسمه2467

 امين فاروق عاطف بسمه2468

 بكر على احمد على بسمه2469

 يحيى محمد حسن عمر بسمه2470

 السيد حمدى فتحى بسمه2471

 إبراهيم محمد امين محمد بسمه2472

 الحفنى محمد بيومى محمد بسمه2473

 شعبان خربوطى محمد بسمه2474

 بليو دسوقى محمد بسمه2475

 كامل زكريا محمد بسمه2476

احمد قاسم محمد بسمه2477

 على العزيز عبد مقبول بسمه2478

 خليل هللا عطا ممدوح بسمه2479

 الجزار هللا عبد حسن السعيد بسنت2480

 جمعه محمود الدين بهاء بسنت2481

 برعى محمد حسن بسنت2482

 حسن محمد حمدى بسنت2483

 حسن كمال  محمد امين صالح بسنت2484

 الدالى إبراهيم أحمد السيد عادل بسنت2485

 سالم محمد مصطفى عادل بسنت2486

 المخبزى محمد فوزى بسنت2487

 حبيب احمد ماهر بسنت2488

 الخميس الكريم عبد مندى محمد بسنت2489

 نصار محمد الحكيم عبد وحيد بسنت2490

ستيت أبو محمود الخالق عبد احمد بالل2491

 برسى فخرى بكر أبو بالل2492

 على رمضام محمد بالل2493

 عمر العزيز عبد نصر بالل2494

 الرحمن عبد حسين جمال الدين بهاء2495

 نصر احمد خالد الدين بهاء2496

 حسنين إسماعيل سيد الدين بهاء2497

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 السمان مدنى صالح الدين بهاء2498

  الوهاب عبد المنعم عبد حسن بهاء2499

 يوسف عزب سمير بهاء2500

 محمد امين المنعم عبد بهاء2501

 توفيق الودود عبد عزه بهاء2502

 على هللا عطيه الدين عالء بهاء2503

 محمد األمين محمد بهاء2504

 حسن محمود محمد بهاء2505

 محمد بهجت العظيم عبد بهجت2506

 إبراهيم محمد فاروق بهيره2507

 بدروس لمعى بدروس بوال2508

 واصف مرقص ثابت بوال2509

 خليل شنوده رقيب هللا جاب بوال2510

 بسطوروس بولس سعد بوال2511

 فرمان حنا شوقى بوال2512

 واصف منير عادل بوال2513

 تاوضروس عطيه فوزى بوال2514

 سولاير سمير همت بوال2515

 اسحق سمير اشرف بيتر2516

 جورجى طانيوس بيشوى بيتر2517

 المالك عبد هللا عبد سليمان جرجس بيتر2518

 اندرواس عدلى جورج بيتر2519

عياد وهيب حلمى بيتر2520

 عزيز تادرس سليمان بيتر2521

 مشرقى عزيز صفوت بيتر2522

 شحاته حلمى عادل بيتر2523

الشهيد عبد غالى الصبور عبد بيتر2524

 سدره فرج فلى بيتر2525

 عبده ماهر بيتر2526

 جورجى موريس ميخائيل بيتر2527

 بخيت نصيف نجيب بيتر2528

 وهبه نجيب وديع بيتر2529

 يسى نمرود مفتدى بيسى2530

 شحاته اثناسيوس جورج اشرف بيشوى2531

الياس وليم أنطون بيشوى2532

 طانيوس جرجس موريس جمال بيشوى2533

 غبلاير نسيم رومانى بيشوى2534

 يسي صموئيل زكريا بيشوى2535

 رمسيس نجيب عادل بيشوى2536

 غطاس شحاته عاطف بيشوى2537

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 صادق شحاته عوض بيشوى2538

 سعيد يوسف قلدس بيشوى2539

 دوس شحاته نادر بيشوى2540

 ابادير حبيب نبيل بيشوى2541

 صادق جرجس نصحى بيشوى2542

 فوزى جندي وجيه بيشوى2543

 مرعشلى صليب وجيه بيشوى2544

 على بيومى حسن بيومى2545

 خطاب احمد عبده الدين تاج2546

 السيد محمد احمد تامر2547

 قدح نصر محمد حسنى تامر2548

 على المولى عبد راضى تامر2549

 كندس فارس عادل تامر2550

 الغنى عبد الحميد عبد عزت تامر2551

 الجواد عبد فتوح فتحى تامر2552

 الهادى عبد محمد كمال تامر2553

 هالل محمد محمد تامر2554

الباسط عبد الظاهر عبد مصطفى تامر2555

 عمر تركى أبوزيد تركى2556

 اندراوس سامى وجيه تريز2557

 مرقص صليب كمال تريزه2558

محمد السيد دوح ابو تسنيم2559

 عنبه محمد محمد ربه عبد تسنيم2560

 درويش السيد عنتر فرج تسنيم2561

 السيد أنور السيد تغريد2562

 محمد إبراهيم حلمى تغريد2563

 احمد محمد لبيب العظيم عبد تغريد2564

 العربى المولى عبد إبراهيم تفاحه2565

 العزيز عبد شحاته ربيع تقوى2566

 على محمود محمود تقوى2567

 البرقى الحميد عبد محمد عادل تقى2568

 بازنيه احمد محمد الدين عماد تقى2569

 محمد شافعى عمرو تقى2570

سالم محمد شافعى عمرو تقى2571

 زناتى الغفار عبد محمد تقى2572

 ريان فرغلى مصطفى تقى2573

الاله عبد محمود تمام محمد تمام2574

 يس مصطفى على تهانى2575

 فهمى عبيد كمال تهانى2576

 سالم إبراهيم توفيق إبراهيم توفيق2577

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 محمد توفيق الصبور عبد توفيق2578

 يوسف توفيق محمد توفيق2579

 عمروسى توفيق محمد محمد توفيق2580

 بحبوح لوقا الفضل أبو توماس2581

 جاد زكر جمال توماس2582

 حنا أيوب ناجح توماس2583

 اندرواس نصيف وديع توماس2584

سعد الحكيم عبد ربيع تيسير2585

 احمد مصطفى مسعد تيسير2586

 على محمود الرسول عبد ثروت2587

 الشهيد عبد المالك عبد ثابت ثريه2588

 إبراهيم مصطفى محمد ثويبه2589

 الموشى محمود جابر مجدى جابر2590

 جبره كميل عادل جاكلين2591

 العبد ميخائيل عاطف جاكلين2592

 هللا عبد سعد لطفى جاكلين2593

 حليم هللا نصر جاكلين2594

 عثمان المبدى عبد محسب جبريل2595

 جرجس شتات بشاى جرجس2596

 مترى فهيم رفيق جرجس2597

 المالك عبد راغب رومانى جرجس2598

 المسيح عبد جرجس سمير جرجس2599

 جندي تكال شاكر جرجس2600

 منقريوس عزيز صادق جرجس2601

 المسيح عبد فارس فتحى جرجس2602

 زخارى عطيه فوزى جرجس2603

 محارب بولس مكاري جرجس2604

 السيد عبد صبرى محمد الدين جالل2605

 خليل احمد محمود جالل2606

 مولد محمد احمد جمال2607

 القادر عبد الحميد عبد رجب جمال2608

 جاد سعيد سعد جمال2609

 السيد حسن سمير جمال2610

 صادق زهران صادق جمال2611

 مهران حسين الناصر عبد جمال2612

 العربى شعبان الناصر عبد جمال2613

 حماد صالح الناصر عبد جمال2614

 منصور الحسن عبد عرفه جمال2615

 الفتاح عبد هللا عبد مجدى جمال2616

 مصطفى محمد مصطفى جمعه2617

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 عيسى شحاته العظيم عبد حمدى جمالت2618

عليوه على الوهاب عبد جمالت2619

 احمد احمد اسالم جنات2620

 محمد السيد احمد جهاد2621

 جاد هللا عبد احمد جهاد2622

 بغدادى احمد رجب جهاد2623

 محمد محمود سعيد جهاد2624

 تركى عمر الحميد عبد عادل جهاد2625

 على محمد الناصر عبد جهاد2626

 احمد متولى محمد جهاد2627

 طنطاوى محمد يحيى جهاد2628

 السيد احمد محمد صبرى جهان2629

 حسن السيد على جوده2630

 الفتاح عبد جوده محمود جوده2631

 لبيب جمال جورج2632

 الشهيد عبد لوقا سمير جورج2633

 هللا عبد إبراهيم شحاته جورج2634

 عجايبى مجلع شكرى شنوده جورج2635

 يوسف فريد كمال جورج2636

 إبراهيم سعد نادر جورج2637

 خليل ثابت ورد جوزفين2638

 جرجس غطاس نادر جوزوفين2639

 ملك إبراهيم إبراهيم جوزيف2640

 يونان صادق جورج جوزيف2641

 شرقاوى يوسف سمير جوزيف2642

 فلتاؤس أنور اميل جون2643

 مقاد يونان جرجس جون2644

 راضى عامر عزت جيالن2645

 شفيق بباوى جين2646

 محمد محمد دياب جيهاد2647

 حسن مصطفى بدر الباسط عبد جيهان2648

احمد العظيم عبد عماد جيهان2649

 اللطيف عبد محمد طلعت مصطفى جيهان2650

 وحيد المعبود عبد نبيل جيهان2651

 هللا وهب الحميد عبد احمد حاتم2652

 الحاج على سعيد حمدى حاتم2653

 على محمد رشاد حاتم2654

 على محمود الستار عبد حاتم2655

 مصطفى شريف محمد حاتم2656

 الصالحى محمد محمد حاتم2657

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 صبح عبدالعزيز محمد محمد حاتم2658

 معوض بكر أبو يوسف محمد حاتم2659

 مسلم سويلم مسلم حاتم2660

 شادوفه محمد مصطفى حاتم2661

 مهران احمد يوسف حاتم2662

 بسيونى محمد طلبه حمدى حازم2663

 حسين حسن خلف حازم2664

 شمروخ الرازق عبد الدين سراج حازم2665

 حسن محمد صالح حازم2666

 احمد مصطفى الرجال عبد حازم2667

 الكيالنى القادر عبد احمد القادر عبد حازم2668

 احمد يوسف الدين عز حازم2669

 صيح أبو على محمد على حازم2670

 شوشه العزيز عبد عماد حازم2671

 البستاوى عابد فرج حازم2672

 العزيز عبد محمد مجدى حازم2673

خلف الغنى عبد محمد حازم2674

 احمد الدين نور محمد حازم2675

 بسيونى احمد إبراهيم محمود حازم2676

 احمد محمد محمود حازم2677

 حسان محمود محمود حازم2678

 محمد سيف أبو مدحت حازم2679

 على احمد يوسف حازم2680

 الرحمن عبد محمود بكر ابو حافظ2681

حافظ هللا عبد حافظ2682

 عمر بشير محمد حالد2683

 محمدى الرحمن عبد اسامه حامد2684

 حامد مصطفى الوهاب عبد حامد2685

 محمد على فتحى حامد2686

 الفقى احمد كامل حبيبه2687

 الحق عبد على فوزى حجاج2688

 السيد محمد حجاجى حربى2689

 الدايم عبد إبراهيم احمد احمد حسام2690

 احمد الرحمن عبد احمد حسام2691

 عبيد الرحيم عبد احمد حسام2692

 محمد المنعم عبد احمد حسام2693

 جمعه الحليم عبد فؤاد احمد حسام2694

 قاسم منصور احمد حسام2695

 على محمد المقصود عبد احمد الدين حسام2696

 المرشدى محمد المرشدى الدين حسام2697

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 على الرحمن عبد جاد الدين حسام2698

 سالمه حسين سالمه الدين حسام2699

 العلى عبد احمد على الدين حسام2700

 عثمان فرغلى على الدين حسام2701

 احمد حسين كرار الدين حسام2702

 هاشم ثابت مبارك الدين حسام2703

 محمد ضوى محمد الدين حسام2704

 محمود مبارك محمد الدين حسام2705

 شافع محمد محمد الدين حسام2706

 الجليل عبد محمد جابر مصطفى الدين حسام2707

 احمد مصطفى المشوادى حسام2708

 المجيد عبد على المغاورى حسام2709

 هللا عبد كامل إبراهيم حسام2710

 الفيومى السيد إسماعيل حسام2711

 احمد مسعود الفتوح أبو حسام2712

 موسى سيد بدر حسام2713

 سليم على عرفان جالل حسام2714

 الرحيم عبد احمد حسن حسام2715

 احمد سيد حلمى حسن حسام2716

 العال عبد خضر حسن حسام2717

 المجد أبو الجواد عبد حسن حسام2718

 الوكيل الحميد عبد حسن حسام2719

 حبيب سيد الرحيم عبد حسن حسام2720

 عيسى على الستار عبد حسن حسام2721

 احمد الظاهر عبد حسن حسام2722

 مطر محمد حسن حسام2723

 يوسف يونس حسن حسام2724

 الجزايرى جمال حسنى حسام2725

 المعز عبد محمد حسنى حسام2726

 محمد على حسنين حسام2727

 حامد على محمد حسين حسام2728

 المقصود عبد محروس حميدو حسام2729

 بدر زكى المعطى عبد رضا حسام2730

صالح إبراهيم رفعت حسام2731

 البنا صالح سعيد حسام2732

 سالم محمد الحميد عبد سعيد حسام2733

 احمد سالمه سمير حسام2734

 موسى محمد سيد حسام2735

 السحيمى المرسى صابر حسام2736

 مهدى محمد عادل حسام2737

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 السيد حسن الرحيم عبد حسام2738

 الرحيم عبد امين عبده حسام2739

 زعفان عطيه السيد عطيه حسام2740

 محروس النبى عبد الدين عالء حسام2741

 احمد على الدين عز عوض حسام2742

 المجيد عبد المنعم عبد محسن حسام2743

 صديق احمد محمد حسام2744

 عثمان محمد احمد محمد حسام2745

 يسين أنور محمد حسام2746

 بطور عثمان حامد محمد حسام2747

 رمضان حسان محمد حسام2748

 محمد حسن محمد حسام2749

 محمد الحكيم عبد محمد حسام2750

 سعيد عزت محمد حسام2751

 الراوى محمود محمد حسام2752

 محمد مصطفى محمد حسام2753

 محمود حافظ نبيل محمود حسام2754

 شلبى الحميد عبد محمد مرتضى حسام2755

 مسلم أبو هللا عبد ناصر حسام2756

 خليفه حسين الدين نصر حسام2757

 حسان احمد يسرى حسام2758

 حسان احمد يسرى حسام2759

 هالل احمد يوسف حسام2760

 محمد محمود حسن حسان2761

 الكريم عبد على الجواد عبد حسان2762

 على محمود محمد حسان2763

 حسن احمد الفضل ابو حسن2764

 حجازى السيد حسن احمد حسن2765

 محمد عمر احمد حسن2766

 زيد أبو حسن حسن السيد حسن2767

 مصطفى الوهاب عبد بكر أبو حسن2768

 الغفار عبد مبروك أنور حسن2769

 إسماعيل حسن بدوى حسن2770

 عمران حسن الدين جمال حسن2771

 شعبان حسن جمال حسن2772

 محمد حسن جمال حسن2773

 الكريم عبد الضوى حجاج حسن2774

 محمود حسن حسنى حسن2775

 حسين محمد حسنى حسن2776

 إبراهيم على حسن حمدى حسن2777

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 عفيفى حسن رفعت حسن2778

 على حسن محمود رفعت حسن2779

 الضبع حسن رمضان حسن2780

 إبراهيم حسن سعدى حسن2781

 حسن محمد سعيد حسن2782

 حامد عمر سليمان حسن2783

 يونس مصطفى سيد حسن2784

 حسن الحفيظ عبد شحاته حسن2785

 صالح حسن صالح حسن2786

 دنقل الفتاح عبد ضاحى حسن2787

 السيد حسن العظيم عبد حسن2788

 الشرباصى الراجحى إبراهيم هللا عبد حسن2789

 حسن فهيم الناصر عبد حسن2790

 القزاز زكى هللا عطا حسن2791

 محمد حسن على حسن2792

 على الخالق عبد على حسن2793

 على عمر على حسن2794

 احمد المجيد عبد فتوح حسن2795

 محمد على ماهر حسن2796

 الرحمن عبد السيد محمد حسن2797

 زكريا المصطفى محمد حسن2798

 إبراهيم حسن محمد حسن2799

 خطاب حسن محمد حسن2800

 سمور حسن محمد حسن2801

 محمد حسين محمد حسن2802

 حسن سلطان محمد حسن2803

 سنوسى سيد محمد حسن2804

 بيومى احمد الدين صالح محمد حسن2805

 على الرحمن عبد محمد حسن2806

محمود العاطى عبد محمد حسن2807

 السعدنى على محمد حسن2808

 محمود على محمد حسن2809

 الرحمن عبد محمد محمد حسن2810

 العال أبو مصطفى محمد حسن2811

 محمود حسن محمود حسن2812

 حسن صبحى محمد محمود حسن2813

 محمود حسن مدحت حسن2814

 سيد حسن منصور حسن2815

 على حسن نادر حسن2816

 عبده حسن نبوى حسن2817

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 شعله حميده يوسف حسن2818

 هللا فرج حسن احمد حسناء2819

 المجيد عبد احمد المجيد عبد حسناء2820

 المجيد عبد العروسى محمد حسناء2821

 يونس محمد حسنى احمد حسنى2822

 حسن حسنى سيد حسنى2823

 احمد مغربى مبارك حسنى2824

 صقر محمد العاطى عبد عفيفى حسنين2825

 احمد سيد حسانى احمد حسين2826

 سليمان حسن احمد حسين2827

 الدين سراج عطا احمد حسين2828

 خطاب سعد محب احمد حسين2829

 احمد حسين الضبع حسين2830

 محمد احمد الطاهر حسين2831

 إبراهيم حسين إبراهيم حسين2832

 أبوالفضل حسين الفضل أبو حسين2833

 الشناوى حسين النجا أبو حسين2834

 على محمود بدوى حسين2835

 غراب السيد حسين بهجت حسين2836

 حسين الكريم جاد حسين2837

محمد على جالل حسين2838

 الحريرى الفتاح عبد فاروق جمال حسين2839

 رستم مصطفى الدين حسام حسين2840

 شرف السيد رمضان حسين2841

 قناوى حسين رمضان حسين2842

 احمد عشماوى زايد حسين2843

 القمشاوى حسين شعبان حسين2844

 المجيد عبد حسين الجيد عبد حسين2845

 يحيى سالم الرحمن عبد الرحمن عبد حسين2846

 إبراهيم راشد العاطى عبد حسين2847

 احمد السيد حسين المنعم عبد حسين2848

 محمد السيد على حسين2849

 فرحات حسين كمال حسين2850

 عثمان حسن محمد حسين2851

 فادى حسين محمد حسين2852

 على العليم عبد محمد حسين2853

احمد على محمد حسين2854

 رضوان محمد عيد محمد حسين2855

 البرعى على الصاوى محمود حسين2856

 حسين محمد مصطفى حسين2857

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 مصطفى محمد مصطفى حسين2858

 على محمد منتصر حسين2859

 حسين محروس هشام حسين2860

 محمد حسن يوسف حسين2861

 احمد محمد البديع عبد حسينى2862

 المعداوى بيومى صالح حفصه2863

 حسن محمد جمال حلمى2864

 السالم عبد حلمى سامى حلمى2865

 محمد حلمى مصطفى حلمى2866

 نخيله فؤاد كمال حليم2867

 السيد محمود السيد حماده2868

 حسانين رمضان جمال حماده2869

 عبدالمالك محمد الرحيم عبد حماده2870

 على سالمه على حماده2871

 زيدان سنوس محمد حماده2872

 الواحد عبد عبده محمد حماده2873

 مسعود حامد مهدى حماده2874

 الرحمن عبد الصبور عبد الرحمن عبد حماس2875

 حسين عالم محمد عالم حمد2876

 زهره على الخالق عبد شوقى احمد حمدى2877

 الكيال المنعم عبد احمد حمدى2878

 سعد على العال عبد النادى حمدى2879

 محمود األمير دوح أبو حمدى2880

 حسن صادق بكرى حمدى2881

 بغدادى هللا عبد ربيع حمدى2882

 خطاب محسب محمد صالح حمدى2883

 على هللا عبد الباسط عبد حمدى2884

 زيد أبو حمدى محمد حمدى2885

 بالبل موسى محمود محمد حمدى2886

 بركات هللا عبد عويس حمزه2887

 الجليل عبد حسن احمد حنان2888

 عثمان رمضان احمد حنان2889

 محمود احمد الطيرى حنان2890

 فاخورى حلمى تامر حنان2891

 فرج عبده أنور جالل حنان2892

 ادم هللا عبد حسيب حنان2893

 عبده احمد حسين حنان2894

 إبراهيم احمد محمد رجب حنان2895

 نسيم مرعى سليمان حنان2896

 محمد جالل فرغل سيد حنان2897

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 إبراهيم ياسين صابر حنان2898

 السيد امين محمد عاطف حنان2899

 عمر منصور عمر منصور حنان2900

 الصغير سليم احمد حنين2901

 بدران على خليل احمد خالد2902

 الباجورى إبراهيم العظيم عبد احمد خالد2903

 الحميد عبد الكريم عبد احمد خالد2904

 عبده إبراهيم محمد احمد خالد2905

 حامد محمد احمد خالد2906

 عمار على محمد احمد خالد2907

 إبراهيم مصطفى احمد خالد2908

 زيدان الرحمن عبد األمير خالد2909

 حشيش محمود الصمد عبد السيد خالد2910

 إسماعيل محمود السيد خالد2911

 سليم العاطى أبو المرسى إبراهيم خالد2912

محمد هلب إبراهيم خالد2913

 قبيصى محمد جالل خالد2914

 حسن احمد جمال خالد2915

 كيالنى قرش جمال خالد2916

 سليم العزيز عبد حامد خالد2917

 الصادق الطاهر حسن خالد2918

 الموجود عبد خلف خالف خالد2919

 خالد احمد خليفه خالد2920

 يس احمد خميس خالد2921

 حافظ على خيرى خالد2922

 الحمالوى سالم محمد رضا خالد2923

 الرشيدى توفيق رفعت خالد2924

 خليفه الكريم جاد رمضان خالد2925

 السيد احمد سعد خالد2926

 محمد محمود سعد خالد2927

 احمد سالمه سمير خالد2928

 سرور كمال احمد الدين سيف خالد2929

 محمد البسيونى شبل خالد2930

 رسالن عمر إبراهيم شعبان خالد2931

 شعيب الليل أبو صالح خالد2932

 العال أبو محمد عادل خالد2933

 الوهاب عبد احمد عاطف خالد2934

 محمد إبراهيم الرحمن عبد خالد2935

 حسن حسنين الرؤوف عبد خالد2936

 محمد احمد هللا عبد خالد2937

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 هللا عبد محمد هللا عبد خالد2938

 موسى على محمد هللا عبد خالد2939

 محمد الرحيم عبد الناصر عبد خالد2940

 الحميد عبد سيد عز خالد2941

 محمود المريد عبد على خالد2942

 حموده سيد عيد خالد2943

 فضل محمد سيد فتحى خالد2944

 الجمل محمد محمد فؤاد فتحى خالد2945

 محمد مكاوى فراج خالد2946

 الباقى عبد نفاذ مجدى خالد2947

حمزه احمد محمد خالد2948

عنان احمد محمد خالد2949

 كرام احمد محمد خالد2950

 محسب احمد محمد خالد2951

 المشد إبراهيم محمد خالد2952

 خليل إبراهيم محمد خالد2953

 السالم عبد إبراهيم محمد خالد2954

 احمد حسن محمد خالد2955

 إبراهيم خليفه محمد خالد2956

 سيد الرحمن عبد رضا محمد خالد2957

بدوى على سالم محمد خالد2958

 حسن سيد محمد خالد2959

 الصباغ شندى محمد خالد2960

 إبراهيم الحليم عبد محمد خالد2961

 القصى العزيز عبد محمد خالد2962

 حسن على العزيز عبد محمد خالد2963

 فارس احمد الفتاح عبد محمد خالد2964

 العال عبد الوهاب عبد محمد خالد2965

 محمد على محمد خالد2966

 حمدى حمود محمد محمد خالد2967

 الرحمن عبد عيد محمد محمد خالد2968

 منصور محمد محمد خالد2969

 محمد خالد محمود خالد2970

 فرج السعيد محمد محمود خالد2971

 مصطفى إبراهيم مصطفى خالد2972

 جاد محمد يوسف خالد2973

 عبده سليمان خالدحسن2974

 درديرى راجح صالح خديجه2975

 فرج هللا عبد هالل خديجه2976

 مرغلى خلف سيد خلف2977

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 العال عبد عيد احمد خلود2978

 هللا عبد محمد السيد خلود2979

 سالم احمد محمد حمدى خلود2980

 الحبرى عثمان عبده عثمان خلود2981

 مهران هاشم على خلود2982

 عقيل محمد محمد الدين كمال خلود2983

 الباسوس محمد إبراهيم محمد خلود2984

 احمد محمد مصطفى خلود2985

 حسان رياض يحيى خلود2986

 الجليل عبد أحمد المحسن عبد خليفة2987

 شلبى خليفه عصام خليفه2988

 خليل هشام امام خليل2989

 عمار خليل محمد خليل2990

 هللا حمدنا حسانى جعفر خميس2991

 جاد احمد موسى احمد خير2992

المجيد عبد مظهر جمال خيرى2993

 حصين الحسن أبو احمد داليا2994

 محمد المعين عبد خالد داليا2995

 الفتاح عبد احمد سعيد داليا2996

 احمد زكى سعيد داليا2997

 سليمان رياض سيد داليا2998

 محمد سيد صالح داليا2999

 المعبود عبد عوض عاطف داليا3000

 الرحيم عبد محمود الرحيم عبد داليا3001

 هيكل المحسن عبد المؤمن عبد داليا3002

 العظيم عبد مصطفى عصمت داليا3003

 صالح حسن مجدى داليا3004

 هللا فرج محمود محمد داليا3005

 بريسنى احمد محمود داليا3006

 محمود على ممدوح داليا3007

 الشوبكى على محمود نبيل محمد دسوقى3008

 إبراهيم إسماعيل احمد دعاء3009

 الزيادى محمد احمد دعاء3010

 على الحميد عبد إبراهيم دعاء3011

 المنعم عبد احمد عمره أبو دعاء3012

 العال عبد محمد بدوى دعاء3013

 احمد السيد جراحى دعاء3014

 محمود احمد جمال دعاء3015

 محمد مصطفى جميل دعاء3016

 العزيز عبد غازى حمدى دعاء3017

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 فرج الجواد عبد خليل دعاء3018

 احمد على رجب دعاء3019

 الرفاعى العزيز عبد المنصف عبد سعيد دعاء3020

 راشد إبراهيم سالمه دعاء3021

 احمد محمد شوقى دعاء3022

 الموافى يوسف الحكيم عبد دعاء3023

 الوافى يوسف الحكيم عبد دعاء3024

 الرحمن عبد على الرحمن عبد دعاء3025

 الدين شمس محمد يسن العزيز عبد دعاء3026

 محمود محمد القادر عبد دعاء3027

 القاسم أبو محمد اللطيف عبد دعاء3028

 محمد سيد هللا عبد دعاء3029

 الحميد عبد الحميد عبد هللا عبد دعاء3030

 سليمان بخيت المنعم عبد دعاء3031

 مدنى محمد المنعم عبد دعاء3032

 احمد العابدين زين على دعاء3033

 العنين أبو محمد المولى عبد على دعاء3034

 احمد محمد على دعاء3035

 محمد فرغلى فاروق دعاء3036

 صالح المالك عبد فهمى دعاء3037

 عباس قناوى دعاء3038

 حسين محمود ماجد دعاء3039

 صيام سالم محمود ماهر دعاء3040

 الدين صالح محمود محد دعاء3041

ادم ابراهيم محسن دعاء3042

 حنفى على احمد محمد دعاء3043

 عمر احمد محمد دعاء3044

 محمد جمعه دهب محمد دعاء3045

 محمد الرازق عبد محمد دعاء3046

 محمد المجيد عبد محمد دعاء3047

 محمد خليفه على محمود دعاء3048

 إبراهيم إبراهيم مصطفى دعاء3049

 مصطفى إبراهيم مصطفى دعاء3050

 عابدين دمرداش ممدوح دمرداش3051

 حكيم حكيم اشرف دميانه3052

 سالمه سليمان بهجت دميانه3053

 عزيز وصفى بولس دميانه3054

 مملوك ثابت صابر دميانه3055

 مصطفى العظيم عبد احمد دنيا3056

 إبراهيم الجيد عبد إبراهيم دنيا3057

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 هللا عبد إبراهيم سليمان دنيا3058

 سالمه حسن شاهين دنيا3059

 حسن محمد الستار عبد دنيا3060

 محمود حنفى محمد دنيا3061

 مكى ربيع محمد دنيا3062

 يوسف أبو على سيد محمد دنيا3063

 محمد عمران محمد دنيا3064

 منصور رجب نصر دنيا3065

 فوده نصر يسرى دنيا3066

 عبده محفوظ مجدى ديانا3067

 ارسانيوس فكرى ماجد ديفيد3068

 العزيز عبد إبراهيم احمد دينا3069

 محمد صديق احمد دينا3070

 عثمان متولى محمد احمد دينا3071

 القادر عبد محمود نبيل احمد دينا3072

  محمد محمد التونس دينا3073

 الملك عبد اسحق  اليا دينا3074

 المجيد عبد سيد إبراهيم دينا3075

 إسماعيل سباعى إسماعيل دينا3076

 برسوم عزيز جورج دينا3077

احمد سليمان حامد دينا3078

 محمد موسى محمد حسن دينا3079

 محمود مصطفى حسن دينا3080

 محمد المعين عبد خالد دينا3081

 إبراهيم كمال مصطفى خالد دينا3082

 رجب محمد سعيد دينا3083

 احمد حسين على سيد دينا3084

 محمد منصور سيد دينا3085

 صالح الباسط عبد صالح دينا3086

 السيد مجاهد صالح دينا3087

 سليمان محمد الكريم عبد دينا3088

 محمد سيد هللا عبد دينا3089

 محمد احمد المحسن عبد دينا3090

 إبراهيم محمد محمد المنعم عبد دينا3091

 على إسماعيل على دينا3092

 الباز مسعد عيد دينا3093

محمود زغلول مجدى دينا3094

 محمد المولى عبد محسن دينا3095

 عفيفى احمد محمد دينا3096

 محمد جوده محمد دينا3097

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 الجليل عبد الحميد عبد محمد دينا3098

 القرش محمد على محمد دينا3099

 عويس فراج محمد دينا3100

 حسان محمود محمود دينا3101

 على مصطفى توفيق مصطفى دينا3102

 على مصطفى مصطفى دينا3103

 مصطفى معوض إسماعيل معوض دينا3104

 الجمل إبراهيم زكى نجاح دينا3105

 هللا عبد على السيد جمال راجيه3106

 على ثابت على رافت3107

 فؤاد كمال ممدوح رافت3108

 خليل مترى انيس جمال رامز3109

 إبراهيم عادل رافت رامز3110

 مرقس القس ارميا رامى3111

 الجمال فوده محمد السيد رامى3112

 سالم محمد محمدى السيد رامى3113

 سليمان المحاسن أبو إبراهيم رامى3114

 عطيه السميع عبد إبراهيم رامى3115

 خليل الحليم عبد جمال رامى3116

 حافظ عيد حافظ رامى3117

 مجاهد ربيع رفعت رامى3118

 جريس زكريا رؤوف رامى3119

 هللا عوض جرجس سعد رامى3120

 الحق عبد يوسف فوزى صابر رامى3121

 محمد كمال الدين صالح رامى3122

عازر رمزى عادل رامى3123

 فتيان حنا عجالن رامى3124

 كامل حسنى عزت رامى3125

 الحميد عبد الهادى عبد عالء رامى3126

 تاوضروس هنرى عونى رامى3127

 محارب تاوضروس مجدى رامى3128

 سليم الستار عبد مجدى رامى3129

 العراقى احمد الفتاح عبد مجدى رامى3130

 هيكل محمد السيد محمد رامى3131

 بحيرى زكى محمد رامى3132

 عزام فرج محمد رامى3133

 الشامى هنداوى محمود رامى3134

 السيد رشدى ممدوح رامى3135

 تاوضروس حنا منير رامى3136

 على احمد محمد هشام رامى3137

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 سرور حسن المنعم عبد حامد رانا3138

 خورشيد حسين امام سعيد رانا3139

 بطرس وهبه سمير رانا3140

 مطر محمود مطر نبيل رانا3141

 الحفنى احمد الدوش راندا3142

 درافلى عزيز صدقى راندا3143

 محفوظ سيد الغنى عبد راندا3144

 الجبالى رزق راغب مسعد راندا3145

 عمار طنطاوى مصطفى راندا3146

 رميس جبره ناصر راندا3147

 لوندى حلمى نعيم راندا3148

 محمود مصطفى شريف رانده3149

 محمد محمود الجواد عبد رانده3150

 سالم احمد عطا رانده3151

 على محمد نشات رانده3152

 سند اللطيف عبد السعيد احمد رانيا3153

 محمد العنين أبو إبراهيم رانيا3154

 حسن عامر أنور رانيا3155

 الرازق عبد على جمال رانيا3156

 حامد عابدين حامد رانيا3157

 محمد العزيز عبد حامد رانيا3158

 قنديل محمد محمد خالد رانيا3159

 رمضان احمد رضوان رانيا3160

 فهيم أنور رمسيس رانيا3161

 شعود الفتاح عبد سالمه رانيا3162

 إبراهيم جرجس سمير رانيا3163

 شلبى محمود الدين ضياء رانيا3164

 موسى الرحمن عبد عاطف رانيا3165

 محمد عطيه عاطف رانيا3166

 العال عبد كمال العال عبد رانيا3167

 حسن رشيدى عطيتو رانيا3168

 محمد الغمرى الدين عالء رانيا3169

 بيبرس يوسف كتكوت رانيا3170

 كامل حماد كمال رانيا3171

 توفيق سوس لوشع رانيا3172

 محمد احمد محمد رانيا3173

 سليم محمد عبده الشحات محمد رانيا3174

 جاد على المرسى محمد رانيا3175

 الحلوانى العزيز عبد محمد رانيا3176

 زايد على محمد رانيا3177

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 رشوان محمد على محمود رانيا3178

 محمد دشناوى مصطفى رانيا3179

 باخوم عيد مالك رانيا3180

 ابسخرون عزت رمزى نبيل رانيا3181

 مراد يوسف محمد السيد رائد3182

 محمود الرازق عبد إبراهيم رائد3183

 على سيد زكى أحمد رائد3184

 عامر الظاهر عبد احمد رباب3185

 حفنى الخالق عبد حسنى رباب3186

 احمد محمد محمود كرم رباب3187

 وهبه توفيق محمد رباب3188

 جعفر الظاهر عبد ربيع محمد رباب3189

 مصطفى احمد سيد محمد رباب3190

 حماد محمد إبراهيم ربيع3191

 على رزق العال عبد ربيع3192

 البربرى محمد وحيد ربيع3193

 الريس مرعى السيد حمدى رجاء3194

 بدر الفتاح عبد حسن شعبان رجب3195

 هللا عبد محمد شعبان رجب3196

 احمد حامد احمد رحاب3197

 احمد محمد احمد رحاب3198

 قريش العزيز عبد السعيد رحاب3199

 محمد احمد إبراهيم رحاب3200

 حسن المنعم عبد إبراهيم رحاب3201

 المعبود عبد فوزى طالب أبو رحاب3202

 محمد الرحمن عبد جمال رحاب3203

 يس عباس حسنى رحاب3204

 احمد مصطفى حسنى رحاب3205

 محمد محمد حمدين رحاب3206

 الديب فؤاد سعد رحاب3207

 حسن محمد سعيد رحاب3208

 محمد السيد صبحى رحاب3209

 احمد الشرقاوى عبده رحاب3210

 اللطيف عبد محمد عصام رحاب3211

 احمد محمود على رحاب3212

 إسماعيل مجدى رحاب3213

 عثمان محسن رحاب3214

 الحفيظ عبد احمد محمد رحاب3215

 احمد حامد محمود رحاب3216

 بيومى مصطفى محمد هللا رحمه3217

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 مصطفى سنارى امين رحمه3218

 احمد الرحمن عبد إبراهيم رحمه3219

 محمد زكر جمال رحمه3220

 حسن محمد سعيد رحمه3221

 محمد شحاته شعراوى رحمه3222

 سالم محمد العظيم عبد ناصف محمد رحمه3223

 زهران على رضا رزق3224

 حجازى احمد محسن رزق3225

 بطرس عزيز المسيح عبد رزيقى3226

 حفنى مامون احمد رشا3227

 الرحمن عبد احمد مدبولى احمد رشا3228

 المصرى خليل محمد حسن الدين بهاء رشا3229

 مكى سيد حسن رشا3230

 حسنين محمد حمدى رشا3231

 حسن عمر خالد رشا3232

 إسماعيل محمد رجب رشا3233

 طه السيد عادل رشا3234

 مصطفى احمد عمر رشا3235

 على وداعه محمد رشا3236

 توما جرجس وحيد رشاد3237

 دويب شبل احمد رضا3238

 البديع عبد طلعت احمد رضا3239

 السالمونى احمد رمضان رضا3240

 خليل الراضى عبد سعيد رضا3241

 حسن احمد الحميد عبد رضا3242

خليل سعد الفتاح عبد رضا3243

 احمد سيد متولى كامل رضا3244

 هللا عبد جاد محمد رضا3245

 منصور كامل محمد رضا3246

 عفيفى سيد عفيفى يوسف رضا3247

 محمد فتحى العاطى عبد رضوان3248

 حميد إسماعيل إبراهيم رضوه3249

 محمود محمد الدين جمال رضوى3250

 هللا عبد على السيد جمال رضوى3251

 السيد اللطيف عبد رافت رضوى3252

 الزيات محمد حامد رزق رضوى3253

 هللا عبد عزت رضوان رضوى3254

 على احمد سيد رضوى3255

 هللا عبد محمد السالم عبد رضوى3256

 غنيم محمد عالء رضوى3257

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 إبراهيم امين مجدى رضوى3258

 محمد خطاب مجدى رضوى3259

 إبراهيم السيد محمد رضوى3260

 موسى المطلب عبد محمد رضوى3261

 المعطى عبد على محمد رضوى3262

 يس محمد الغريب احمد ممدوح رضوى3263

خفاجه يس محمد الغريب احمد ممدوح رضوى3264

 احمد حسينى منصور رضوى3265

 بدر إسماعيل سليمان صبرى إسماعيل رغده3266

 توفيق الخالد محمد توفيق رغده3267

 بكير محمد محمد جمال رغده3268

 حسن الشكور عبد حسن رغده3269

 احمد شحاته خليفه رغده3270

 الغزاوى حسن محمد رغده3271

 رشوان سليمان محمد رجاء محمد رغده3272

 السيد عبد صبرى محمد رغده3273

 العاطى عبد تمام همام رغده3274

 محمود محمد يحيى رغده3275

 سالم الرب جاد ناجى رفعت3276

 إسكندر سويحه جمال رفقه3277

 احمد مراد قطب اسعد رفيده3278

 أيوب عيسى رافت رفيق3279

 مصطفى حسن فؤاد احمد رقيه3280

 خشبه جالل محمد احمد رقيه3281

 على فرج العال عبد رقيه3282

 حسين محمد هللا عوض رقيه3283

 سيد توفيق محمد رقيه3284

 محمد محمود محمد رقيه3285

 محمود الالهى عبد السيد رمضان3286

 حفنى الحميد عبد رجب رمضان3287

 على الغفار عبد عطيه رمضان3288

 حسن دردير فوزى رمضان3289

 الغفار عبد محمد محمد رمضان3290

 منصور على منصور رمضان3291

 احمد امين الدين نور رمضان3292

 السميع عبد فتحى احمد رنا3293

 مشالى المهيمن عبد الجابرى رنا3294

 الليثى محمد شريف رنا3295

 محمد الظاهر عبد طه رنا3296

 محمد فريد حسن عادل رنا3297

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 هللا جاد الرفاعى امين محمد عادل رنا3298

 ابراهيم محمد محمد المحسن عبد رنا3299

محمد حسن السيد النبى عبد رنا3300

 السيد عبده إبراهيم محمد رنا3301

 العزيز عبد رفعت محمد رنا3302

 الباقى عبد حسن محمود محمد رنا3303

 مصطفى احمد عمر رندا3304

 ميخائيل سمعان نصرى روبيل3305

 يوسف محمد محمد احمد روجين3306

 عليان حامد جمال روضه3307

 حسين سعد محمد روضه3308

 الرب جاد اخنوخ سمير رومانى3309

 بشاى فرج ظريف رومانى3310

 خليل مسعود النور عبد رومانى3311

 صليب سعد عزت رومانى3312

 سعيد ميخائيل كميل رومانى3313

 محجوب محمد حارق رويدا3314

 نصر على نصر خالد رويدا3315

 محجوب محمد طارق رويدا3316

 عماره الخالق عبد عادل رويدا3317

 حسنين هللا عبد حسنين رؤوف3318

 عمر محمود عمر ريحان3319

 حنا صليب رشدى رؤوف ريم3320

 الليثى محمد شريف ريم3321

 محمد طه شعراوى ريم3322

 الحميد عبد إسماعيل الرحيم عبد ريم3323

 داود التور عواض فوزى ريم3324

 خليل احمد حسين الدين كمال ريم3325

 شلتوت محمود سعيد محمد ريم3326

 طايع قدرى محمد ريم3327

امين محمد محمود ريم3328

 امين محمد محمود ريم3329

 جرجس عباد إبراهيم ريمون3330

 تادرس قلبس بالمون ريمون3331

 ثابت عدلى جرجس ريمون3332

 سالمه حبيب رافت ريمون3333

 سليمان محروس زكى ريمون3334

 حكيم عزمى طلعت ريمون3335

 جرجس فوزى عزت ريمون3336

 يوسف فهمى كمال ريمون3337

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 بخيت وهيب كميل ريمون3338

 مجلى يوسف نبيل ريمون3339

 صليب جرجس هانى ريمون3340

 شرقاوى صبحى شرقاوى رينيه3341

 سالمه محمد محمود احمد ريهام3342

 زيد أبو إسماعيل السيد ريهام3343

 البربرى صالح وجيد محمد السيد ريهام3344

 على احمد النوبى ريهام3345

 العزيز عبد ناجى إسماعيل ريهام3346

 بسحيرون النور عبد بركات ريهام3347

 زايد السيد جمال ريهام3348

 الحميد عبد احمد حسن ريهام3349

 عثمان حسن حسنين ريهام3350

 محمود على حسين ريهام3351

 اللطيف عبد حسن رفعت ريهام3352

 محمد احمد رمضان ريهام3353

 العسكرى خليل احمد زكى ريهام3354

 قاسم المنعم عبد سمير ريهام3355

 محمد الواجد عبد سيد ريهام3356

 محمد سيد صبرى ريهام3357

 احمد محمود صبرى ريهام3358

 عيد محمد محمد طارق ريهام3359

 احمد العاطى عبد طلعت ريهام3360

 الشهاوى السيد الحميد عبد ريهام3361

 محمود حامد الحميد عبد ريهام3362

 على توفيق الرؤف عبد ريهام3363

 إبراهيم العال عبد العزيز عبد ريهام3364

 محمد مصطفى العزيز عبد ريهام3365

 على عمر الموجود عبد ريهام3366

 احمد على عصام ريهام3367

 مبارك العزيز عبد على ريهام3368

 مكى بصرى محمد على ريهام3369

 إبراهيم حلمى محمود فتحى ريهام3370

 مرسى سيد مجدى ريهام3371

 راشد إبراهيم إسماعيل محمد ريهام3372

 عامر محمد صباحى محمد ريهام3373

 العزيز عبد الدين محى محمد ريهام3374

 فرغلى فتحى محمود ريهام3375

 مصطفى حسن مصطفى ريهام3376

 حسين امين احمد يسرى ريهام3377

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 جرجس عريان مجدى رييمون3378

 محمود مصطفى احمد زكريا3379

 الرحيم عبد الصبور عبد الرحيم عبد زكريا3380

 بكر أبو محمد الفتاح عبد زكريا3381

 هللا فرج متى هندى زكريا3382

 مزروع زكى عمر زكى3383

 جرجس زكى وليم زكى3384

 مكى امين محمد احمد زمزم3385

 سليمان محمد احمد زمزم3386

احمد الطاهر جامع امين زنوبه3387

 على محمد شوقى احمد زهراء3388

 شرف منصور سليمان زهراء3389

 محمد حنفى القوى عبد زهراء3390

التابه احمد مجدى زهراء3391

 سعيد على محمد زهراء3392

مخاريطه عبده حامد زياد3393

 صالح محمد احمد ابازيد العابدين زين3394

 صديق حفنى الرحيم عبد العابدين زين3395

 عسكرى محمد كامل العابدين زين3396

 حسين حفنى احمد زينب3397

 احمد عباس احمد زينب3398

 حسين مرعى الحجاج أبو زينب3399

 محمد الحكم عبد جمال زينب3400

 احمد حسين جمعه زينب3401

 عطيه يوسف حجاج زينب3402

 محمود محمد حسن زينب3403

 العال عبد احمد حسين زينب3404

 حسين الرازق عبد حسين زينب3405

 الحفنى محمد حفنى زينب3406

 محسن احمد حمدى زينب3407

 فرج فرج رائف زينب3408

 محمد احمد رمضان زينب3409

 احمد خليل رمضان زينب3410

 حسين الفتاح عبد العابدين زين زينب3411

 محمد عوض سعد زينب3412

 سليم سيد سليم زينب3413

 حسن محمد سيد زينب3414

 خميس شعبان صابر زينب3415

 محمد المقصود عبد صابر زينب3416

 سرحان سليمان محمد صابر زينب3417

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 محمد عبده الراضى عبد زينب3418

السيد حسن الرحيم عبد زينب3419

 موسى بغدادى عبده زينب3420

 الجندى على محمد على زينب3421

 يوسف زهرى عمر زينب3422

 محمد عثمان عمر زينب3423

 فرغلى بخيت فرغلى زينب3424

 سليمان الجليل عبد فوزى زينب3425

 محمد إبراهيم فؤاد زينب3426

 إبراهيم العابدين زين فؤاد زينب3427

 سليمان السالم عبد فؤاد زينب3428

 محمد محمد السالم عبد كمال زينب3429

 الكريم جاد امير محمد زينب3430

 خليل إسماعيل محمد زينب3431

 محمد عياض محمد الفتوح أبو محمد زينب3432

 احمد حامد محمد زينب3433

 محمود الرحيم عبد محمد زينب3434

 صالح احمد الشافى عبد محمد زينب3435

 إسماعيل الصادق عبد محمد زينب3436

 حسين محمود محمد محمد زينب3437

 زريق احمد مصلح محمد زينب3438

 على فرج محمود زينب3439

 فهمى محمد محمود زينب3440

 حسنين احمد مصطفى زينب3441

 بشير محمد مهتدى زينب3442

 الحميد محمدعبد احمد ناصر زينب3443

 إبراهيم سعد نزيه زينب3444

 فرج سعد نصر زينب3445

 بشير مصطفى يوسف زينب3446

 مدبولى إبراهيم محمد سار3447

والى شحاتة على امين سارة3448

 هللا عبد حافظ طلعت سارة3449

 أحمد محمد طلعت سارة3450

 مليجى محمود محمد سارة3451

 سند اللطيف عبد السعيد احمد ساره3452

 محمد بدرى احمد ساره3453

 موسى سيد احمد ساره3454

 محمد طاهر احمد ساره3455

 سليمان فؤاد احمد ساره3456

 سليمان فؤاد احمد ساره3457

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 احمد محمد احمد ساره3458

 عليوه أبو على محمد احمد ساره3459

 محمد بكر السيد ساره3460

 حسونه على العربى ساره3461

 محمد يس النوبى ساره3462

 الشاذلى إبراهيم احمد إبراهيم ساره3463

 شحاته زكى إبراهيم ساره3464

 شعبان المجيد عبد سيد إبراهيم ساره3465

 سالم هللا عبد الحميد عبد إبراهيم ساره3466

 المجيد عبد فتوح إبراهيم ساره3467

 توفيق مصطفى توفيق ساره3468

احمد حجاج جمال ساره3469

 الحميد عبد جمال ساره3470

 السيد محمود جمال ساره3471

 خليل الدين عز جمعه ساره3472

 جرجس عبيد جورج ساره3473

 سالم على محمد حامد ساره3474

 الجمل حسن محمد حسن ساره3475

 متولى محمود موسى حسن ساره3476

 على هللا عبد حلمى ساره3477

 حنا ميخائيل حنا ساره3478

 إسماعيل محمود رجب ساره3479

 هللا فرج محمد رشوان ساره3480

 العليم عبد الحكيم عبد رضا ساره3481

 الغرب المجيد عبد رضا ساره3482

 يعقوب فرنسيس رمسيس ساره3483

 امين حسين رمضان ساره3484

 عطيه حمدى محمد رمضان ساره3485

 محمد حسين زكريا ساره3486

 المنعم عبد سيد سامح ساره3487

 العبد الرازق عبد سامى ساره3488

 حسونه كيالنى سامى ساره3489

 إبراهيم الرازق عبد سعيد ساره3490

 محمد غريب سمير ساره3491

 جالل العادلى سيد ساره3492

 الحديدى الفتاح عبد احمد شهاب ساره3493

 على طه صديق ساره3494

 محمد جعفر احمد الدين صالح ساره3495

 ليله سعد سالم صالح ساره3496

 محمد على صالح ساره3497

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 حسونه محمد طارق ساره3498

 احمد محمد طلعت ساره3499

 طه على طه ساره3500

 محمود احمد امين عادل ساره3501

 الرؤوف عبد العال عبد عادل ساره3502

 احمد الواحد عبد عادل ساره3503

 قالده برتى عاطف ساره3504

 الجليل عبد قطب عاطف ساره3505

 الجليل عبد قطب عاطف ساره3506

 احمد إسماعيل فوزى الرحمن عبد ساره3507

 إبراهيم محمد الغفار عبد ساره3508

 فهيم محمد الواحد عبد ساره3509

 جاد احمد عبدالمنعم ساره3510

 عثمان عمر عثمان ساره3511

 محمد عطيه الدين عز ساره3512

 محمد مصطفى الدين عصام ساره3513

 محمد حسن الشربينى عصام ساره3514

 محمد السيد محمد الدين عالء ساره3515

 البيومى السيد على ساره3516

 محمد يوسف على ساره3517

 العليم عبد محمد عماد ساره3518

محمود الدين وحيد عمرو ساره3519

 إسماعيل محمد كمال ساره3520

 ضوى السيد لطفى ساره3521

 حسن احمد مجدى ساره3522

 حسنين الحكيم عبد مجدى ساره3523

 عزيز فوزى مجدى ساره3524

 الهادى عبد هللا عبد محروس ساره3525

 سلمه احمد محمد ساره3526

 طه احمدى محمد ساره3527

 سروادريس السنوسى محمد ساره3528

 حسن امام محمد ساره3529

 محمد إبراهيم محمد ساره3530

 طالب أبو محمد ساره3531

 بيومى محمد بركات محمد ساره3532

 إبراهيم جميل محمد ساره3533

 درغام الرحيم عبد حجازى محمد ساره3534

 ادم احمد حسان محمد ساره3535

 محمد حلمى محمد ساره3536

 محمد محمود رفقى محمد ساره3537

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

محمد شاكر سعيد محمد ساره3538

 حسين عرفان الدين صالح محمد ساره3539

 على محمد صالح محمد ساره3540

 على كمال الدين عالء محمد ساره3541

 على زكى على محمد ساره3542

 السيد مدبولى محمد ساره3543

 احمد مصطفى محمد ساره3544

 مرسى يوسف محمد ساره3545

 البدرى احمد محمود ساره3546

 حسن على محمد محمود ساره3547

 مصطفى محمد محمود ساره3548

 احمد فكرى مدحت ساره3549

الودود عبد فرغلى مدين ساره3550

 هللا عوض احمد مصطفى ساره3551

 درويش مصطفى درويش الدين نور مصطفى ساره3552

 محمد حسن السيد ممدوح ساره3553

 برناب توفيق ميخائيل ساره3554

 جمال محمد ناجى ساره3555

 على احمد الدين نور ساره3556

 احمد السالم عبد هارون ساره3557

 مرقس عزيز وفقى ساره3558

 الشيمى محمود محمد يحيى ساره3559

 مصيلحى الخالق عبد يسرى ساره3560

 يوسف على يوسف ساره3561

 مجاهد سالم سالم اشرف سالم3562

 محمد صابر أحمد سالم3563

 المجيد عبد مبروك سالم3564

 محمد سالم محمد سالم3565

 منصور سالم مصطفى سالم3566

 صالح زكر نصر سالم3567

 على إبراهيم سعد محمود سالمه3568

محمود العزيز عبد ابوبكر سالى3569

 عثمان على السيد السيد سالى3570

 ضيف حامد فؤاد حامد سالى3571

 الخير أبو سليم محمود سعيد سالى3572

 حسين احمد سيد سالى3573

 إسماعيل احمد صبحى سالى3574

 الجليل عبد حماد صبره سالى3575

 فلسطين داود صفوت سالى3576

 يس سمعان صفوت سالى3577

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 الشوربجى سالم العظيم عبد الرحمن عبد سالى3578

 شحاته محمد المنعم عبد هللا عبد سالى3579

 محمد خليل محمد سالى3580

 هرجه محمد المقصود عبد محمد سالى3581

 احمد الدين علم محمد سالى3582

 مصطفى سليمان مختار سالى3583

 مصطفى سليمان مختار سالى3584

 محمد سعيد احمد سامح3585

 الحميد عبد لطفى احمد سامح3586

 الجزيرى يوسف السيد سامح3587

المالح السيد أشرف سامح3588

 احمد المحسن عبد جمعه سامح3589

 سرو ينى رشاد سامح3590

 األطرش محمد الحميد عبد زكريا سامح3591

 رضوان الحميد عبد حامد سامى سامح3592

 العبد سعيد سعد سامح3593

 جبر الواحد عبد سعد سامح3594

 المصرى اليزيد أبو شبل سامح3595

 فرحان سيد محمد عادل سامح3596

 دراج إبراهيم الحميد عبد سامح3597

 رجب الغفارامام عبد سامح3598

 على محمد هللا عبد سامح3599

 حسانين إبراهيم على سامح3600

 هللا عبد محمود على سامح3601

 إسماعيل هللا عبد عمر سامح3602

 الحميد عبد عطيه غريب سامح3603

 مهران رضوان مجدى سامح3604

 قصعه مبروك الفتاح عبد محروس سامح3605

 سنوسى حسن محمد سامح3606

 المقيمى محمد عفيفى محمد سامح3607

 إبراهيم محمد محمد سامح3608

 احمد محمود محمد سامح3609

البردان الغنى عبد محمود سامح3610

 حسين احمد مختار سامح3611

 هللا عبد سيد محمد يوسف سامح3612

 سالم أبو خليفه احمد سامى3613

 احمد إسماعيل جمال سامى3614

 جاد سامى سمير سامى3615

 حمروش مصطفى مصطفى سامى3616

 المسيح عبد السيد عبد نبيل سامى3617

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 دسوقى إبراهيم جمال ساميه3618

 سليمان ياسين سامى ساميه3619

 الرازق عبد عامر هللا عبد ساميه3620

 تادرس اسكندر عزت ساندى3621

 البياع المجيد عبد محمود الدين كمال ساندى3622

 على يوسف سرحان ساهر3623

 احمد عمر سيد ساهر3624

 الدين نور مصطفى بشندى سحر3625

 احمد محمد جمال سحر3626

 زيد أبو خليل جمعه سحر3627

 محمد مامون حسين سحر3628

 احمد النجا أبو خليل سحر3629

 امبابى رشوان سامى سحر3630

 احمد محمود سعد سحر3631

 احمد صالح سعيد سحر3632

 الدابولى محمد سليمان سحر3633

 حموده سليمان محمد سليمان سحر3634

 بيومى جابر ضاحى سحر3635

 عنان صديق عادل سحر3636

 الطبرى الضوى الرحيم عبد سحر3637

 الطنبداوى محمد السيد فاروق سحر3638

 محمود مصطفى مصطفى سحر3639

 جاد محمد عشرى الدين سراج3640

 محمد على الهادي عبد سعاد3641

 حسن محمد على سعاد3642

حسن محمد ممدوح سعاد3643

 احمد حسن محمد ممدوح سعاد3644

 محمد على محمد الدين سعد3645

 عواد الدين سعد سعيد سعد3646

طر مصطفى سيد طلعت سعد3647

 زيدان رجب القادر عبد سعد3648

 خليفه إبراهيم محمد سعد3649

 النجار محمد رمضان محمد سعد3650

 محمد عطيه محمد سعد3651

 احمد المجد أبو حسن الشهير احمد سعيد3652

 إبراهيم امام احمد سعيد3653

 الحليم عبد عارف احمد سعيد3654

 السيد امين مصطفى احمد سعيد3655

 بكرى زيد أبو النوبى سعيد3656

 محمد شلبى بدوى سعيد3657

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 شعراوى محمد حسين سعيد3658

 إبراهيم محمد خلف سعيد3659

 حسين حسن رمضان سعيد3660

 شحاته قاسم صالح سعيد3661

 الصفا أبو السعيد عصام سعيد3662

 احمد عثمان على سعيد3663

 المالطى السيد محمد سعيد3664

 احمد محمد عارف محمد سعيد3665

 على محمد على محمد سعيد3666

 محمود بسطاوى محمود سعيد3667

 احمد سيد الحليم عبد المعطى عبد صبرى سعيده3668

 السيد مغازى جمال سالم3669

 على ركابى الفتاح عبد سالم3670

 إبراهيم سالمه محمد سالمه3671

 شاروبيم جرجس نبيل سلفانا3672

 ماهر مراد سامح سلفيا3673

 إسماعيل صالح اسامه سلمى3674

 كريم محمد احمد حسن سلمى3675

عبده إبراهيم البنا حسن سلمى3676

 حسن محمد رضا سلمى3677

 حسن هاشم سامى سلمى3678

 الليثى محمد شريف سلمى3679

 حسين مصطفى الدين صالح سلمى3680

 حجازى العزيز عبد رفعت محمد سلمى3681

 محمد الوهاب عبد محمد سلمى3682

 سالمه سالم محمود سلمى3683

صالح محمد محمود سلمى3684

صالح محمد محمود سلمى3685

 بيومى محمد مسعد سلمى3686

 سليمان محمد لطفى يحيى سلمى3687

 احمد عثمان احمد اليزيد أبو سلوى3688

 امين حليم هللا فتح سلوى3689

 على محمود العظيم عبد كمال سلوى3690

 هللا عبد يوسف محمد سلوى3691

 احمد عثمان نصر سلوى3692

 محمد سليم األمير سليم3693

 سليم امين الرحمن عبد سليم3694

 احمد حسن جمعه سليمان3695

 سيد سليمان محمود سليمان3696

ابراهيم المقصود عبد سماء3697

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 الفتاح عبد سامى محمد سماء3698

 السيد زكريا الفضل أبو سماح3699

 احمد عوض بخيت سماح3700

 عمران على سعد سماح3701

 جاد عياد سعيد سماح3702

 العربى احمد سمير سماح3703

 محمد على صالح سماح3704

 يوسف حسين محمد سماح3705

 سيد شلبى محمد سماح3706

 محمد يوسف محمد سماح3707

 عباس بشير احمد سمر3708

 السالم عبد شحاته احمد سمر3709

السيد الفتاح عبد احمد سمر3710

  الراضى عبد مصطفى احمد سمر3711

 محمد نجاتى احمد سمر3712

 محمد يوسف احمد سمر3713

 القادر عبد فؤاد اسامه سمر3714

 إسماعيل الباقى عبد القرشى سمر3715

 لبيب عثمان إبراهيم سمر3716

 محمود محمد إبراهيم سمر3717

الجواد عبد إسماعيل أنور سمر3718

 معوض فرجون جابر سمر3719

 محمد فهمى حسن سمر3720

 محمد بدر خالد سمر3721

 محمد محمد رجب سمر3722

 حسن الرحيم عبد زكريا سمر3723

 مرسى الجواد عبد سامى سمر3724

 اللطيف عبد محمد سامى سمر3725

 صالح إبراهيم متولى سعيد سمر3726

 عباس محمد سيد سمر3727

 سالمه المجيد عبد شوقى سمر3728

 شاهين إبراهيم إبراهيم عادل سمر3729

 الشافعى عبده عباس عادل سمر3730

 على المنعم عبد عادل سمر3731

 حامد حسين عاطف سمر3732

 احمد على الحكيم عبد سمر3733

 احمد الاله عبد الرازق عبد سمر3734

 محمد إبراهيم العظيم عبد سمر3735

 حسين الكريم جاد الفتاح عبد سمر3736

 القاسم أبو محمد اللطيف عبد سمر3737

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 ليله أبو عبده محمد عبده سمر3738

 سليم خضري عدوى سمر3739

 على احمد على سمر3740

هللا عبد امين على سمر3741

 إبراهيم محمد على سمر3742

 العليم عبد طه مجدى سمر3743

 العزيز عبد السيد محمد سمر3744

 الشيخ زكى محمد سمر3745

 حسن عابد محمد سمر3746

 الحوفى سعد على محمد سمر3747

 نجم أبو سالم محمد محمد سمر3748

 الغنى عبد احمد محمود سمر3749

 حسن أيوب محمود سمر3750

 محمد على محمود سمر3751

 الخالق عبد شعبان مصطفى سمر3752

 مصطفى كمال مصطفى سمر3753

 سويلم السيد حامد نبيل سمر3754

 فهمى محمود نبيل سمر3755

 محمود مطر نبيل سمر3756

 اللطيف عبد محمد نعمان سمر3757

 حسنين محمود يحيي سمر3758

 إسحاق سمعان ممدوح سمعان3759

 محمد على الجنارى سمير3760

 محمد احمد الغرابلى سمير3761

 هير محمد جمال سمير3762

 غرسه صادق حسنى سمير3763

 محمد احمد حسين سمير3764

 فلسطين أبو عادل سمير3765

 حسن جالل الرؤوف عبد سمير3766

 المولى عامر دسوقى محمد سمير3767

 عمر التهامى سعيد سميره3768

 على عمره أبو عبده سميره3769

 سعيد هللا عبد محجوب سميره3770

 الحافظ عبد صديق الباسط عبد سميه3771

 غزاله محمد قطب على سميه3772

 خليل نوير الدين نور محمود سميه3773

 درويش إبراهيم على السيد سها3774

 شهاب راشد الدين جمال سها3775

 على سيد خالد سها3776

 الجزوى الشهيد عبد محمد الدين عالء سها3777

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 محمود فواد محمد سها3778

 احمد سالم أنور سهام3779

 الموجود عبد المجد أبو رمضان سهام3780

 مسعد شافى شهدى سهام3781

 الكريم عبد امين ربه عبد سهام3782

 المقصود عبد الدين سعد عزت سهام3783

 على محمد كامل كمال سهام3784

 البلك محمد حسن حسن محمد سهام3785

 الكريم عبد إسماعيل مهدى سهام3786

 احمد عزيز الدين كمال سهر3787

 عثمان ادريس محمود سهر3788

 عبادى سعد صالح سهى3789

 على السيد على سهى3790

 حسين عيد محمد سهى3791

 احمد عثمان صالح سهير3792

 خليل كامل عادل سهير3793

 إبراهيم محمد احمد سهيله3794

 حسان محمد محمد طارق سهيله3795

 الرحيم عبد حامد رضوان سوزان3796

 عامر طلبه السعيد عادل سوزان3797

 الشهيد عبد يوسف هانى سوزى3798

 عالم الحميد عبد ربيع محمد سوسن3799

 بشير الفتاح عبد محمد محمود سوسن3800

 رزق بيشوى القمص سوسنه3801

 دانيال بولس نبيل سوسنه3802

 سيد حسين احمد سيد3803

 خليل كامل احمد سيد3804

 محمد سيد أحمد سيد3805

 محمد الناصر عبد جمال سيد3806

 بيومى القادر عبد راشد سيد3807

 زيدان على رزق سيد3808

 احمد محمود رشاد سيد3809

 سليمان أحمد سليمان سيد3810

 هللا عبد محمد صبحى سيد3811

 القبالوى سيد الحليم عبد سيد3812

 محفوظ محمد إبراهيم النبى عبد سيد3813

 على سيد على سيد3814

 قطب سيد قطب سيد3815

 الغفار عبد احمد حلمى كمال سيد3816

 محمد السيد محمد سيد3817

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 محمد محمد سنوسى محمد سيد3818

 حنفى سيد محمد سيد3819

 محمود سيد محمد سيد3820

 احمد محمد عارف محمد سيد3821

هللا عبد على محمد سيد3822

 سيد المطلب محمدعبد سيد3823

 محمود احمد محمود سيد3824

 خليل مغربى محمود سيد3825

 حربى مرسى مصلح سيد3826

 المطلب عبد محمد هاشم سيده3827

 حسن رمضان فؤاد اشرف الدين سيف3828

 حسن احمد جمال محمد الدين سيف3829

 محمد قريد محمود سيف3830

 العال عبد الرحيم عبد محمد سيمه3831

 عاشور إبراهيم ربيع إبراهيم شادى3832

 بشاى لمعى سعد شادى3833

 قسطندى ادوارد سمير شادى3834

 دسوقى الفتاح عبد سمير شادى3835

 رشيد محمد شوقى شادى3836

احمد هللا عبد شويف شادى3837

 شندى عباس الدين صالح شادى3838

 توكل العال عبد طارق شادى3839

 حسنين الظاهر عبد البديع عبد شادى3840

 احمد محمد عفت شادى3841

هللا عبيد هللا جاب لطفى شادى3842

 حسنين محمد احمد مجدى شادى3843

 موسى الفتاح عبد مجدى شادى3844

 المجيد عبد سيد محمد شادى3845

 الرب جاد فرغلى محمد شادى3846

 القاضي شلبى مصطفى نشات شادى3847

 نور حسن نور شادى3848

 فواز العال عبد ابوالوفا شاديه3849

 سليمان مصطفى احمد شاذلى3850

 احمد العزيز عبد سالمان شاذلى3851

 حسن الظاهر عبد قناوى شاهندا3852

 حسين عواد حسن حسين شاهنده3853

 حموده محمد عبده شاهنده3854

 العزيز عبد هللا عبد مجدى شاهنده3855

 صبحى محمد حمدى شاهيناز3856

 سعد على الظاهر عبد شاكر شاهيناز3857

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 دسوقى محمود فوزى شاهيناز3858

 إبراهيم محرم إبراهيم محرم شذا3859

 حسين محمود حسن شراقه3860

 احمد محمود محمد تواب شروق3861

 مصطفى حامد حسين شروق3862

 كيوان سعدمحمد شروق3863

 احمد محمد شريف شروق3864

 الشرقاوى محمود محمد صالح شروق3865

 الشاذلى حسن عادل شروق3866

 درويش جمال مجدى شروق3867

 امام محمد عباس محمد شروق3868

 إبراهيم محمد محمود شروق3869

 فيصل سعد نبيل شروق3870

 الشافعى القادر عبد مصطفى هشام شروق3871

 الشبراوى احمد احمد شريف3872

 حسن إبراهيم احمد شريف3873

 محمد الفتاح عبد فتحى احمد شريف3874

 عامر عباس فؤاد احمد شريف3875

 محمود احمد اشرف شريف3876

 احمد سيد الشافى عبد السيد شريف3877

 سالمه أبو محمد السيد شريف3878

 محمد عطاى هريدى الفضل أبو شريف3879

 حسين مرزوق جمال شريف3880

 احمد فتحى حسنى شريف3881

 محمد على حسين شريف3882

 احمد يوسف حسين شريف3883

 شرف موسى محمد درويش شريف3884

 عطيه الفتاح عبد رضا شريف3885

 هللا سعد عربى رمضان شريف3886

 الرحمن عبد جمعه مدبولى صابر شريف3887

 حسن الرازق عبد صبرى شريف3888

 الشعراوى العزيز عبد طلبه شريف3889

 عرابى خلف طلعت شريف3890

 النبي عبد عثمان عادل شريف3891

 محمد الصابر عبد عاطف شريف3892

 هللا عبد محمد الفتاح عبد شريف3893

 متولى الحميد عبد هللا عبد شريف3894

 المعز عبد هللا عبد المعز عبد شريف3895

 عوض السيد عوض شريف3896

 سعد الخالق عبد فوزى شريف3897

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 حسن الحميد عبد محمد شريف3898

 الدين تاج عبده محمد شريف3899

 حشاد متولى محمد شريف3900

 السميع عبد محمد محمد شريف3901

 طعيمه المجيد عبد محمود شريف3902

 عامر السيد مهدى منير شريف3903

 هالل السعيد محمد سعيد شرين3904

 حسين احمد سيد شرين3905

 هديه محمد محمود عادل شرين3906

 على اللطيف عبد عاطف شرين3907

 احمد محمد مصطفى شرين3908

 مسلم محمود ممدوح شرين3909

 يوسف حسن يوسف شرين3910

 رمضان شعبان محمد شريهان3911

 مهدى عيد محمد شريهان3912

 حسن محمد الرحيم عبد شعبان3913

 شعبان الحميد عبد السالم عبد شعبان3914

 حسين شحاته لطفى شعبان3915

 حسين سيد محمد شعبان3916

 خضر العزيز عبد محمد شعبان3917

 بركات محمود شعبان محمود شعبان3918

 محمود محمد محمود شعبان3919

 محمد أحمد أحمد حسن شماء3920

 شاروبيم رشاد جميل شنوده3921

 كالووس انيس عادل شنوده3922

 شلبى عيسى وفدى شنوده3923

 عطيه الحكيم عبد احمد شهاب3924

 عيسى الحافظ عبد صالح شهاب3925

 يوسف مرسى الدين عالء شهاب3926

 الحكيم عبد سيف أبو وجدى محمد شهاب3927

سليمان حسين محمود شهد3928

 سليمان محمود حسين محمود شهد3929

 احمد حامد الفتاح عبد شهيره3930

 رجب محمد عبده محمد شوق3931

 محمد احمد فرج شوهندا3932

 محمد احمد فرج شوهندا3933

 احمد سيد فاروق شيراز3934

 حبيب الملك عبد رافت شيرى3935

 عزيز راضى رجائي شيرى3936

 الوفا أبو احمد العابدين زين شيرين3937

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 محمد احمد شريف شيرين3938

 على حسين احمد شيماء3939

 الحميد عبد عباس احمد شيماء3940

 صديق الحفيظ عبد احمد شيماء3941

 احمد محمد احمد شيماء3942

 طلبه محمد احمد شيماء3943

محمد محمود احمد شيماء3944

 المجيد عبد امين البدرى شيماء3945

 على الرحيم عبد السيد شيماء3946

 على غنيمى السيد شيماء3947

 السباعى زكى ايمن شيماء3948

 السيد حافظ احمد إبراهيم شيماء3949

 احمد العزيز عبد بخيت شيماء3950

 ابادير الحكم عبد الدين بهى شيماء3951

 هللا عبد السيد منسى تيتو شيماء3952

 عبيد الصغير جابر شيماء3953

 محمد احمد جمال شيماء3954

 العيون أبو احمد سلطان جمال شيماء3955

 سالم محمد عواد سيد جمال شيماء3956

 محمد الحميد عبد جمال شيماء3957

 على طه حامد شيماء3958

 سعيد محمد حامد شيماء3959

 داود احمد حسان شيماء3960

 حسين الراضى عبد حسن شيماء3961

 على محمد حسن شيماء3962

 خاطر احمد محمد حسين شيماء3963

 مراد محمد حماده شيماء3964

 الزينى بسيونى حمدى شيماء3965

 شعيب محمد فرج خضر شيماء3966

 الحافظ عبد المنصف عبد رشدى شيماء3967

 النوبى محمد رمضان شيماء3968

 السيد احمد زيدان شيماء3969

 جمعه رضا سعد شيماء3970

 مصطفى احمد سيد شيماء3971

 خليفه حسين سيد شيماء3972

 السيد احمد صادق سيد شيماء3973

رفاعى ضوى سيد شيماء3974

 سالم فرحات سيد شيماء3975

 احمد محمد سيد شيماء3976

 سيد محمد سيد شيماء3977

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 خليل محمد شعبان شيماء3978

 صالح الحليم عبد صالح شيماء3979

 احمد حنفى صبرى شيماء3980

 الرفاعى محمد المنصف عبد عباس شيماء3981

 الصواف الرازق عبد حسن االله عبد شيماء3982

 على يوسف الخالق عبد شيماء3983

 بسيمى يونس الرازق عبد شيماء3984

 المجد أبو حسنين السميع عبد شيماء3985

 الكيالنى على الفتاح عبد شيماء3986

 إبراهيم محمد القادر عبد شيماء3987

 السيد الرحمن عبد المنعم عبد شيماء3988

 داود محمد عصمت شيماء3989

 محمد إسماعيل عطيه شيماء3990

 حماد عطيه صابر عطيه شيماء3991

 شحات بازيد على شيماء3992

 النويهى على مصطفى على شيماء3993

 سالم محمد غريب شيماء3994

 العراقى غريب فرج شيماء3995

 صالح المالك عبد فهمى شيماء3996

عيد مسعد الرجال قطب شيماء3997

 حسين عوض احمد مجدى شيماء3998

 محمد العال عبد مجدى شيماء3999

 جباره محمد مجدى شيماء4000

 على شوقى محسن شيماء4001

 الدين شمس الحميد عبد محسن شيماء4002

 إسماعيل ابراهيم محمد شيماء4003

 مسعود احمد محمد شيماء4004

 يس احمد محمد شيماء4005

 شريف محمد الحسينى محمد شيماء4006

 دراج السيد محمد شيماء4007

 الحميد عبد ربيع محمد شيماء4008

 خليل رضوان محمد شيماء4009

 صديق محمد رفعت محمد شيماء4010

احمد صابر محمد شيماء4011

 محمد طاهر محمد شيماء4012

 احمد الحميد عبد محمد شيماء4013

 على الحميد عبد محمد شيماء4014

 عبده الخالق عبد محمد شيماء4015

 على القادر عبد محمد شيماء4016

 سيد هللا عبد محمد شيماء4017

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 حسين على محمد شيماء4018

 حسين على محمد شيماء4019

 ياسين عويس محمد شيماء4020

 حسن محمد لطفى محمد شيماء4021

 مصطفى مغاورى محمد شيماء4022

 على سيد محمود شيماء4023

 هللا عبد الحميد عبد محمود شيماء4024

 العابدى الرحمن عبد محمود شيماء4025

 زيد أبو محمد محمود شيماء4026

 محمد مصطفى مدنى شيماء4027

 محمد عامر مصطفى شيماء4028

محمد محمد مصطفى شيماء4029

احمد محمد السيد نبيل شيماء4030

 محمد الدايم عبد نبيل شيماء4031

 زينهم محمد نبيل شيماء4032

 المرسى محمد هشام شيماء4033

 المرسى محمد هشام شيماء4034

 احمد خاطر الباسط عبد وجيه شيماء4035

 عبده صالح يحيى شيماء4036

 روفائيل سدراك كمال صابحه4037

 عباس جمعه إبراهيم صابر4038

 الرحمن عبد حسن رجانى صابر4039

 يوسف القادر عبد صابر رمضان صابر4040

 المولى عبد محمد سيد صابر4041

 الشافى عبد العزيز عبد شعبان صابر4042

 على حسن المتولى محمد صابر4043

 احمد على محمد صابر4044

 حسانين على دوح أبو صابرين4045

 العاطى عبد جالل سعود صابرين4046

 عمر يوسف عمر صابرين4047

 حموده احمد عزت صافينار4048

 القادر عبد صالح حمدى صالح4049

 سالمه على محمد صالح4050

 سيد على محمد صالح4051

 عبيد هيبه هاشم صالح4052

 عليان حامد الراضى عبد صباح4053

رحاب أبو حسين عثمان صباح4054

 محمد على عدلى صباح4055

 محمد احمد المنعم عبد مجدى صباح4056

 الواحد عبد إبراهيم عنتر صبحيه4057

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون
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 يونس محمود األمير صبرى4058

 محمد الرحمن عبد الحمد أبو صبرى4059

 الكريم عبد مصطفى كريم عادل صبرى4060

 احمد رضوان محمد صبرى4061

 الحصاوى محمد اللطيف عبد صبرين4062

 درديرى عربى حسانى صدام4063

 العجمى محمد محمد صفا4064

 سراج محمد احمد صفاء4065

 عالم محمد محمود احمد صفاء4066

عمر أبو محمد على إبراهيم صفاء4067

عثمان يوسف إبراهيم صفاء4068

 سعد الموجود عبد جابر صفاء4069

 حراجى سيد حمتو صفاء4070

 محمد سلطان رافت صفاء4071

 محمد حسانين رجب صفاء4072

زائد على سمير صفاء4073

 على حداد محمد صبحى صفاء4074

 قنديل العزيز عبد الرحمن عبد صفاء4075

 محمود فهيم السالم عبد صفاء4076

 يونس الحسن أبو الصمد عبد صفاء4077

 عيسى الرشيدى محمد الكريم عبد صفاء4078

 المطلب عبد إبراهيم مجدى صفاء4079

 السيد احمد محمد صفاء4080

 أيوب محمد محمد صفاء4081

 الرحمن عبد سليمان محمود صفاء4082

 محمود شحاته مصطفى صفاء4083

 احمد امين احمد صفيه4084

 امين احمد نجيب صفيه4085

 حسن الدين صالح عوض اليد صالح4086

 عطيه إبراهيم إبراهيم صالح4087

 حسن محمد إبراهيم صالح4088

 احمد الرحمن عبد السالم عبد خلف صالح4089

 احمد عزت محمد صالح4090

 يوسف جبريل فريد محمد صالح4091

 محمد على منصور صالح4092

 عسيلى صالح نشات صالح4093

 ميخائيل فؤاد انسى صموائيل4094

 السيد عبد لبيب ناجح صموئيل4095

 الرحيم عبد احمد خميس صهيب4096

 محمد محمد مصطفى صهيب4097

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين
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 احمد الحميد عبد أنور ضحى4098

 البيومى على إبراهيم فتحى بكر ضحى4099

حسن احمد عدلى ضحى4100

 حسن احمد عدلى ضحى4101

  الخولى سليم محمد ضحى4102

 محمد حسن محمود ضحى4103

عقيله سليمان جمعه اسامة ضياء4104

 حماد فتحى رضوان الدين ضياء4105

 محمد احمد محمد الدين ضياء4106

 رسالن بكر محمد الدين ضياء4107

 إبراهيم محمد خيرى محمد نابيل الدين ضياء4108

 احمد الجليل عبد سيد ضياء4109

 محمد مختار صالح ضياء4110

 المجيد عبد احمد محمد ضياء4111

 الواحد عبد احمد نبيل محمد ضياء4112

 النمر سيف محمد مختار ضياء4113

 إبراهيم زكريا ابراهيم طارق4114

 عمر بخيت احمد طارق4115

 حسن سيد احمد طارق4116

 موسى صديق احمد طارق4117

 احمد مجلى احمد طارق4118

 الدمنهورى نصر مصطفى السعيد طارق4119

 محمد محمد الفضل أبو طارق4120

 حسن الشافى عبد أحمد طارق4121

 محمد الظاهر عبد ثابت طارق4122

 الرحمن عبد احمد جمال طارق4123

فراج محروص جمال طارق4124

 نعمان محمد حسين طارق4125

 محمد موسى درويش طارق4126

 سعد طه سعدى طارق4127

 على صادق عبادى طارق4128

 حسن الوارث عبد الحفيظ عبد طارق4129

 يوسف عطا محمود العزيز عبد طارق4130

 هالل محمد القوى عبد طارق4131

 الهادى عبد المصرى محمد الهادى عبد طارق4132

 بركات محمد سيد محسن طارق4133

 محمد التابعى محمد طارق4134

 المنعم عبد فؤاد محمد طارق4135

 قنديل السيد محمود طارق4136

 الحسن أبو الصادق محمود طارق4137

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 بكر أبو محمد محمود طارق4138

 محمد محمد مهدى طارق4139

 احمد الصغير نادى طارق4140

 احمد شبيب نادى طارق4141

 موسى امام طه وجدى طارق4142

 الجوهرى السيد يحيى طارق4143

 رمضان حامد يحيى طارق4144

 محمود محمد يحيى طارق4145

 العال أبو الرحمن عبد فؤاد احمد طاهر4146

 زيد أبو جابر زيد أبو طاهر4147

 على سعيد شعبان سعيد طاهر4148

 محمود احمد الباسط عبد طاهر4149

 على زكى فهمى طاهر4150

 سيد صالح كامل محمد طاهر4151

 محمد حسين يوسف طاهر4152

 معوض المنعم عبد الدين عماد طالل4153

 موسى محمد احمد طلعت4154

 احمد محمد عثمان طلعت4155

 البنا على حسن نبيل طلعت4156

 محاريق الحميد عبد امين طه4157

 طه محمود الحسن أبو طه4158

 على طه حامد طه4159

 محمود محمد رمضان طه4160

 قناوى عباس عادلى طه4161

 محمود عباس الستار عبد طه4162

 محمد طه القادر عبد طه4163

 احمد شرقاوى هللا عبد طه4164

 إبراهيم حسن سعد المجيد عبد طه4165

 السيد احمد طه عصام طه4166

 عفيفى السالم عبد ماهر طه4167

 رمضان احمد محمد طه4168

 حسين حامد محمد طه4169

 بكرى على محمد طه4170

 عويس مرتضى محمد طه4171

 صالح وصفى محمود طه4172

 سيف أبو حلمى مصطفى طه4173

 عطوه متولى محمد ناصر طه4174

محمد سليمان نصرى طه4175

 إبراهيم يوسف حسن عابدين4176

 سليم إبراهيم السيد عادل4177

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 البسيونى عباره السيد عادل4178

 العال عبد محمود الشعراوى عادل4179

 حزين عبدهللا الطبرى عادل4180

 احمد حسن امام عادل4181

 ستوت على سالم جمال عادل4182

 الدين سيف محمد حسن عادل4183

 حسن زكى حمدان عادل4184

 موسى رضوان الستار عبد عادل4185

 احمد تهامى العاطى عبد عادل4186

 محمد احمد العال عبد عادل4187

 مصطفى محمد محمد المعبود عبد عادل4188

 تركى حسن اللطيف عبد عماد عادل4189

 ربيعى حارس عيد عادل4190

 موسى شرف محمد عادل4191

 احمد احمد سيد الدين عز عاده4192

 السيد محمد صابر عاصم4193

 ناصر الحميد عبد حامد الحميد عبد عاصم4194

 حسن محمد ماهر عاصم4195

 محمد على محمد عاصم4196

 يوسف إبراهيم محمد محمد عاصم4197

 رضوان مرشدى محمد عاصم4198

 سالم السيد محمد محمود عاصم4199

 محمد احمد السيد عاطف4200

 بشاى قدوس رفعت عاطف4201

 خليل توفيق زكريا عاطف4202

 سالم محمد سيد عاطف4203

 محمد حداد محمد عاطف4204

 سليمان الشافى عبد عادل محمد عاطف4205

 محمد عبود محمد عاطف4206

 نصر محمد محمد عاطف4207

 الشحات مصيلحى فتحى عاله4208

 شديد سعودى حلمى عاليه4209

 إبراهيم حمزه احمد عامر4210

 حسن سيد بشارى عامر4211

 مزروع فتوح رمضان عامر4212

 إبراهيم النور عبد حسنى عائشه4213

 الرب جاد محمد طاهر عائشه4214

 محمد إبراهيم المنعم عبد عائشه4215

 صقر محمد محمد على عائشه4216

 الحافظ عبد محمد مجدى محمود عائشه4217

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 على عباس التواب عبد عباس4218

 على عباس يسرب عباس4219

 سليمان على البارى عبد4220

 احمد الباسط عبد صالح الباسط عبد4221

 حسن على البديع عبد عالء البديع عبد4222

 سيد على محمد التواب عبد4223

 جبل إبراهيم محمد الفتاح عبد الجليل عبد4224

 الظاهر عبد كامل عطيه الحارس عبد4225

 كامل محمد الحافظ عبد4226

 يونس السيد شعبان الحق عبد4227

 سيد الخير أبو جمال الحكيم عبد4228

 الحكيم عبد مصطفى محمد الحكيم عبد4229

 احمد الحكيم عبد ناجح الحكيم عبد4230

 الجندى محمد الحليم عبد محمد الحليم عبد4231

 الحليم عبد المحسن عبد محمد الحليم عبد4232

 هللا عبد محمد احمد محمود الحليم عبد4233

 الحليم عبد محمد محمود الحليم عبد4234

عبود الهادى عبد السيد الحميد عبد4235

 الجليل عبد الحميد عبد حسن الحميد عبد4236

 الشيشينى الحميد عبد خليفه الحميد عبد4237

 حامد الحميد عبد صبرى الحميد عبد4238

 حرب إبراهيم الحميد عبد عادل الحميد عبد4239

 الحميد عبد فوزى الحميد عبد4240

 محمد احمد محمد الحميد عبد4241

 هللا حمد هللا جاد محمد الحميد عبد4242

 مطر الحميد عبد رضا محمد الحميد عبد4243

 العزيز عبد الحميد عبد محمد الحميد عبد4244

 محمود الحسن أبو محمود الحميد عبد4245

 محمود الخالق عبد اسعد الخالق عبد4246

 السيد الخالق عبد سيد الخالق عبد4247

 على احمد السيد الرازق عبد4248

 محمد احمد بخار الراضى عبد4249

 عثمان البكرى احمد الرحمن عبد4250

 على حسن احمد الرحمن عبد4251

 حسن الرحمن عبد احمد الرحمن عبد4252

 زغلول الرحمن عبد احمد الرحمن عبد4253

 على عليان احمد الرحمن عبد4254

 نجيب العباس محمد احمد الرحمن عبد4255

 حسنين محمد احمد الرحمن عبد4256

 خليل كمال خليل اسامه الرحمن عبد4257

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 صالح محمد صبحى ايمن الرحمن عبد4258

 الرحمن عبد إبراهيم الرحمن عبد4259

 احمد الوهاب عبد إبراهيم الرحمن عبد4260

 شحاته إبراهيم كامل إبراهيم الرحمن عبد4261

 حشاش مصطفى بكر أبو الرحمن عبد4262

 أحمد كامل أحمد الرحمن عبد4263

عالم احمد جمال الرحمن عبد4264

 هللا عبد احمد حسن الرحمن عبد4265

 الرحمن عبد سيد حسن الرحمن عبد4266

 حسن شحاته حسن الرحمن عبد4267

 الرحمن عبد فهيم حمزه الرحمن عبد4268

 إبراهيم الرحمن عبد حمعه الرحمن عبد4269

 صالح احمد خيرى الرحمن عبد4270

 محمد هللا عبد راشد الرحمن عبد4271

 المجيد عبد فريد ربيع الرحمن عبد4272

طالب أبو المبدئ عبد رجب الرحمن عبد4273

 الوهاب عبد ناظم رجب الرحمن عبد4274

 احمد شحتى سالم الرحمن عبد4275

 سيد على سيد الرحمن عبد4276

 الصالحى الرحمن عبد صبرى الرحمن عبد4277

 محمد حمزه طاهر الرحمن عبد4278

 عباس الدين صالح عادل الرحمن عبد4279

 ربه عبد عطا عادل الرحمن عبد4280

 احمد مصطفى عباس الرحمن عبد4281

 احمد حامد الرازق عبد الرحمن عبد4282

 المهر سيد احمد العظيم عبد الرحمن عبد4283

 متولى احمد المنعم عبد الرحمن عبد4284

 صالح احمد عبده الرحمن عبد4285

 سعد على محمد على الرحمن عبد4286

 صالح محمد الحميد عبد عوض الرحمن عبد4287

 داود شفيق احمد محمد الرحمن عبد4288

 إبراهيم بكرى محمد الرحمن عبد4289

 متولى توفيق محمد الرحمن عبد4290

 على حمدى محمد الرحمن عبد4291

 الجعيدى سعيد محمد الرحمن عبد4292

 إسماعيل سالمه محمد الرحمن عبد4293

 الليل أبو سيد محمد الرحمن عبد4294

 بدوى الرحمن عبد محمد الرحمن عبد4295

 محمد السالم عبد محمد الرحمن عبد4296

 هللا عبد عمرون محمد الرحمن عبد4297

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 بكرى حسن فتحى محمد الرحمن عبد4298

 نصر مرزوق محمد الرحمن عبد4299

 شحات خضرى محمود الرحمن عبد4300

 محمود الرحمن عبد محمود الرحمن عبد4301

 محمد فرج احمد مصطفى الرحمن عبد4302

 محمد محمد مصطفى الرحمن عبد4303

محمود محمد ممدوح الرحمن عبد4304

 المولى عبد كامل منصور الرحمن عبد4305

 العال عبد محمد حسن نادر الرحمن عبد4306

 حسين خليفه نادر الرحمن عبد4307

 حجازى احمد محمد نجاح الرحمن عبد4308

 حسن على هشام الرحمن عبد4309

 المنعم عبد نبيل محمد هيثم الرحمن عبد4310

 الرحيم عبد احمد احمد الرحيم عبد4311

 امين الحليم عبد حجاج الرحيم عبد4312

 الرحيم عبد حامد رضوان الرحيم عبد4313

 مهنى الرحيم عبد محمد الرحيم عبد4314

 فريد القاضي مصطفى الرحيم عبد4315

 محمود محمد القادر عبد الرؤف عبد4316

 نبوى الرؤوف عبد محمد الرؤوف عبد4317

 حسين الستار عبد محمد الستار عبد4318

 الشيخ محمد السالم عبد رمضان السالم عبد4319

 السالم عبد السالم عبد محمد السالم عبد4320

 عماد السميع عبد فوزى السميع عبد4321

 حسن العال عبد ثابت العال عبد4322

 محمد العزيز عبد احمد العزيز عبد4323

 يعقوب العزيز عبد نعمت احمد العزيز عبد4324

 عبيد احمد العزيز عبد ادريس العزيز عبد4325

 حسن العزيز عبد اسامه العزيز عبد4326

 احمد العزيز عبد النوبى العزيز عبد4327

 الراضى عبد دوح أبو دسوقى العزيز عبد4328

 هاشم العزيز عبد سامى العزيز عبد4329

 محمد فكرى سعدى العزيز عبد4330

 سليم العزيز عبد سليم العزيز عبد4331

 احمد العزيز عبد صالح العزيز عبد4332

 غريب عنبر صبحى العزيز عبد4333

 نعام عبدالعزيز عادل العزيز عبد4334

 هللا عبد العزيز عبد على العزيز عبد4335

 سالم السيد محمد العزيز عبد4336

 محمد كامل محمد العزيز عبد4337

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 على العزيز عبد محمود العزيز عبد4338

 احمد هللا عوض محمود العزيز عبد4339

 مازن المطلب عبد محمد الدين حسام العظيم عبد4340

 محمود طه حمدى العظيم عبد4341

 الحميد عبد منصور هللا عبد العظيم عبد4342

 بخيت احمد محمود العظيم عبد4343

 طلبه العليم عبد طلعت العليم عبد4344

 الغنى عبد جالل سعد الغنى عبد4345

 خليل الغنى عبد سيد الغنى عبد4346

 الحديدى محمد هاشم محسن الغنى عبد4347

 حامد هللا حلف احمد الفتاح عبد4348

 الصبحى الفتاح عبد إبراهيم الفتاح عبد4349

 حسين الفتاح عبد حسن الفتاح عبد4350

 عبيد الفتاح عبد سعيد الفتاح عبد4351

 محمد يوسف سيد الفتاح عبد4352

 إبراهيم الفتاح عبد عاصم الفتاح عبد4353

 الفتاح عبد عاطف الفتاح عبد4354

 بشر الفتاح عبد منصور الفتاح عبد4355

 الفتاح عبد محمد هاشم الفتاح عبد4356

 حميده القادر عبد عادل القادر عبد4357

 الحجار الفتاح عبد النبى عبد القادر عبد4358

 الصبور عبد عبده الدين كمال القادر عبد4359

 حسن العزيز عبد حسن الكريم عبد4360

 شكشك الكريم عبد محمد يحيى الكريم عبد4361

 عبيد محمد اللطيف عبد احمد اللطيف عبد4362

 عيسى اللطيف عبد طلبه محمد اللطيف عبد4363

 اللطيف عبد محمد اللطيف عبد4364

 إسماعيل احمد احمد هللا عبد4365

 الفضيل عبد محمد الشيبتى احمد هللا عبد4366

 الحمد أبو حامد احمد هللا عبد4367

 مرسى هللا عبد احمد هللا عبد4368

 داود فؤاد احمد هللا عبد4369

 الخالق عبد محمد احمد هللا عبد4370

 هللا عبد محمد احمد هللا عبد4371

 المقصود عبد سيد اسامه هللا عبد4372

 دياب محمد السعودى هللا عبد4373

 خليل خضر السعيد هللا عبد4374

 محمد على امين هللا عبد4375

 الحديدى إبراهيم محمد إبراهيم هللا عبد4376

 عمر محمد إبراهيم هللا عبد4377

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 إسماعيل فرحات إسماعيل هللا عبد4378

 مكى محمد إسماعيل هللا عبد4379

 عمارة أحمد هللا عبد أحمد هللا عبد4380

 محمد الزاهر جمعه هللا عبد4381

 سعيد هللا عبد حسن هللا عبد4382

 الرازق عبد احمد حسين هللا عبد4383

 حسين السيد حنفى هللا عبد4384

 محمد موسى سعد هللا عبد4385

 رابح احمد سيد هللا عبد4386

 محمد هللا عبد شعبان هللا عبد4387

 صالح إبراهيم صالح هللا عبد4388

 خلف حسن على النبى عبد صالح هللا عبد4389

 الرحمن عبد حسين الرحمن عبد هللا عبد4390

 عسران تايه الستار عبد هللا عبد4391

 على هللا عبد السميع عبد هللا عبد4392

 مبروك إسماعيل على هللا عبد4393

 الحجاج أبو محمد على هللا عبد4394

 رزق سريع أبو فتحى هللا عبد4395

 راغب جوده فكرى هللا عبد4396

 تمساح طه فنجرى هللا عبد4397

 خطاب محمد حسن كمال هللا عبد4398

 على حسن مجدى هللا عبد4399

 إبراهيم احمد محمد هللا عبد4400

 بدوى احمد محمد هللا عبد4401

 محمد احمد محمد هللا عبد4402

 سنون أبو هللا عبد السعيد محمد هللا عبد4403

 زيد أبو ضيف أبو محمد هللا عبد4404

 حجاج الهادى عبد سعيد محمد هللا عبد4405

 على سليم محمد هللا عبد4406

 بغدادى هللا عبد محمد هللا عبد4407

عليوه حسن هللا عبد محمد هللا عبد4408

 االعصر على محمد هللا عبد4409

 حسن موسى محمد هللا عبد4410

محمود حسن محمود هللا عبد4411

 دغيدى الحميد عبد محمود هللا عبد4412

 الدسوقى الغفار عبد محمود هللا عبد4413

 شاذلى محمد محمود هللا عبد4414

 عثمان محمود نصر محمود هللا عبد4415

 إبراهيم هاشم محمود هللا عبد4416

 هانى أبو حسين مصطفى هللا عبد4417

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 سيف أبو حلمى مصطفى هللا عبد4418

 الحمامى محمد محمود ناصر هللا عبد4419

 زياده محمد يحيى هللا عبد4420

 هللا احمدعبد يوسف هللا عبد4421

 محمود على يوسف هللا عبد4422

 عزت محمد العباس أبو محمد المجيد عبد4423

 الدين نصر المجيد عبد محمد المجيد عبد4424

 جاد ذكرى نسيم المسيح عبد4425

 الرحيم عبد التقى فوزى المعز عبد4426

فرحات المنصف عبد محمد المنصف عبد4427

 السميع عبد المنعم عبد اشرف المنعم عبد4428

 مرسى توفيق سالم المنعم عبد4429

 السيد على شحاته المنعم عبد4430

 عطيه محمود القادر عبد المنعم عبد4431

 إسماعيل المنعم عبد على المنعم عبد4432

 احمد سلطان محمد المنعم عبد4433

 محمد المنعم عبد محمود المنعم عبد4434

 محمود احمد حسن احمد المؤمن عبد4435

 احمد محمد احمد النبى عبد4436

 مراد حسن الهادى عبد حسن الهادى عبد4437

 على بدوى سالم الهادى عبد4438

 رفاعى الوهاب عبد عفيفى الوهاب عبد4439

حسن السعيد حسن محمد الوهاب عبد4440

 محمد على محمد الوهاب عبد4441

 باى قايد ربه عبد باى قايد ربه عبد4442

 حامد النبى عبد الفتاح عبد عبدالرحيم4443

 القادر عبد محمود عزيز نهاد عبدالعزيز4444

 على سعيد السيد عبد احمد عبدالغفار4445

 احمد العليم عبد سالمان عبدهللا4446

 موسى فهمى المجيد عبد السيد عبده4447

 كحله محمد اشرف عبير4448

 إبراهيم محمد حسن عبير4449

 سعيد محمد حسين عبير4450

 احمد على احمد سيد عبير4451

 شعبان إبراهيم سيد عبير4452

رزق مصطفى طارق عبير4453

 محمد فاروق عاطف عبير4454

 عدوى الحسن أبو الستار عبد عبير4455

 الراوى احمد الناصر عبد عبير4456

 الرحمن عبد حمزه عبده عبير4457

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 الحسن أبو محمد فاروق محمد عبير4458

 على هاشم محمود عبير4459

 حسن إبراهيم نور عبير4460

 حسين محمد وليد عبير4461

 حسانين جارحى عبيرامل4462

 عنان محمد الدسوقى إبراهيم عثمان4463

 الخطيب محمود على إبراهيم عثمان4464

 احمد عثمان حامد عثمان4465

 العظيم عبد اللطيف عبد المجيد عبد عثمان4466

 أحمد محمد الوهاب عبد عثمان4467

 خطاب اللطيف عبد عمر عثمان4468

 محمد عثمان محمد عثمان4469

 سليمان محمد موسى عثمان4470

 حامد محمد حامد عدنان4471

 احمد يونس غنيمه أبو حسن عربى4472

 عيسى ثابت سالمه عربى4473

 محمود امين محمد عربى4474

 محمد سيد الفتاح عبد عرفه4475

 على الفتاح عبد عطا عرفه4476

 هللا عبيد بشير محمود عرفه4477

 هندى شديد محمد إبراهيم خالد الدين عز4478

 زيد أبو الكريم جاد الحمد أبو عزب4479

 زيد أبو الكريم جاد الحمد أبو عزب4480

 جاد عزت اسامه عزت4481

 احمد أبو المتولى محمد المتولى عزت4482

 نونو سنوسى رجب عزه4483

 سمان السعود أبو رمضان عزه4484

 صادق خالف سليم عزه4485

 إبراهيم يحيى الدين صالح عزه4486

 حسن حسانين المحسن عبد عزه4487

 محمد يوسف السيد محسن عزه4488

 خريم محمد عطيه محمد عزه4489

 الرحمن عبد محمود محمد عزه4490

 احمد عزوز احمد عزوز4491

 محمد سعد اشرف عزيزه4492

 محمد العزيز عبد السعود أبو الدين عصام4493

 محمود قاعوده محمد الدين عصام4494

 احمد الصادق عبد إبراهيم عصام4495

 بالل هللا عبد بالل عصام4496

سيفن بالمون رافت عصام4497

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 على إبراهيم الحميد عبد عصام4498

 حسن موسى الراضى عبد عصام4499

 العظيم عبد عكاشه العظيم عبد عصام4500

 القادر عبد محمد القادر عبد عصام4501

 الشرقاوى السيد العزيز عبد المنعم عبد عصام4502

 حسين مراد الدين عماد عصام4503

طه بدرى محمد عصام4504

 محمد محمد محمد عصام4505

 محمد محمود محمد عصام4506

 حسين سيد محسوب مختار عصام4507

 هللا عطا ادم مصطفى عصام4508

 درويش زكريا نبيل عصام4509

 مكى ضاحى النجار هللا عطا4510

 هالل محسوب عطيه احمد عطيه4511

 محمد صابر راضى عفاف4512

 احمد محمد سمير عفاف4513

طلب الفتاح عبد محمد عفاف4514

 حسن احمد البدرى احمد عال4515

 محمد خيرى احمد عال4516

 الغريب هللا عبد احمد عال4517

 احمد عبده احمد عال4518

 الغندور على محمد السيد عال4519

 حسين يوسف رمضان عال4520

 حسن مصطفى عادل عال4521

 محمود محمد السالم عبد عال4522

 محمد إسماعيل محمد عال4523

 زايد حسن محمد عال4524

 على سليم محمد عال4525

 على على الدين محى عال4526

 هللا عبد محمد صبرى مصطفى عال4527

 احمد إسماعيل احمد عالء4528

 احمد محمود احمد عالء4529

 محمد مرعى محمود احمد عالء4530

 محمود مصطفى احمد عالء4531

 الظاهر عبد يونس إبراهيم الدين عالء4532

 السيد زكى سيد الدين عالء4533

 احمد سليم الحفيظ عبد الدين عالء4534

 محمد محمد الكريم عبد الدين عالء4535

 حسن على عيد الدين عالء4536

 إبراهيم المنجى عبد محمد الدين عالء4537

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 إبراهيم معوض مصطفى الدين عالء4538

 العال عبد احمد هاشم الدين عالء4539

 الغفار عبد كامل يحيى الدين عالء4540

 الشافعى إبراهيم الشافعى الشافعى عالء4541

 احمد العزيز عبد إبراهيم عالء4542

 شكرى سعد بالل عالء4543

 هللا جاد عالم جالل عالء4544

 حامد حسين حامد عالء4545

 مهدى سعد حامد عالء4546

 عطيتو مرعى حمد عالء4547

 طنطاوى السالم عبد شعبان عالء4548

 احمد الراضى عبد صابر عالء4549

 يمانى هللا عبد صبر عالء4550

 الوهاب عبد محمد صالح عالء4551

 محمد جبر الرازق عبد عالء4552

 احمد محمد الصبور عبد عالء4553

 سالم محمد عبده العال عبد عالء4554

 احمد إبراهيم الغنى عبد عالء4555

 محمد حداد الاله عبد عالء4556

 العظيم عبد محمد عماد عالء4557

الدرديرى مرسى عوض عالء4558

 المهدى عبد كامل عيد عالء4559

 مصطفى زيدان فاروق عالء4560

 خليف طه قطب عالء4561

 شراره غنيم المللك عبد كمال عالء4562

 الليثى على محسوب عالء4563

 الخليفه احمد محمد عالء4564

 السيد السمان محمد عالء4565

 شحات الجليل عبد محمد عالء4566

 خليل المدنى محمد محمد عالء4567

 عبيد محمد محمد عالء4568

 على محمد حسن محمود عالء4569

 حسين الرازق عبد محمود عالء4570

 الزينى محمد محمود عالء4571

 احمد بشير معين عالء4572

 الموجود عبد الرحيم عبد ممدوح عالء4573

 احمد محمد مهدى عالء4574

 مرسى الهادى عبد يوسف عالء4575

 عدوى السيد احمد على4576

 رضوان حسان احمد على4577

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 احمد على احمد على4578

 السرسى عطيه على احمد على4579

 رياض محمد احمد على4580

 الحليم عبد محمد احمد على4581

 الجنارى محمد على الجنارى على4582

 الرحيم عبد محروس على جمال الدين على4583

 حامد على السيد على4584

 احمد زكى إبراهيم على4585

 الدين عز عثمان إبراهيم على4586

 إبراهيم محمد إبراهيم على4587

 محمد على جابر على4588

 تمام عنان الكريم جاد على4589

 حميد الصغير حامد على4590

 إبراهيم السيد حسن على4591

 محمد الاله عبد حسن على4592

 عيسى على حسن على4593

 قاسم محمد على حسن على4594

 فهمى الحميد عبد خلف على4595

 خليفة على خليفة على4596

 رجب السيد رجب على4597

 على هاشم رجب على4598

 ذره على رضا على4599

 محمود عنتر رمضان على4600

 حسين الفتاح عبد العابدين زين على4601

 سالم على سالم على4602

 مهدى على سامى على4603

 جمعه رضا سعد على4604

 العال عبد الحفيظ عبد سالمه على4605

 احمد على سلطان على4606

 محمد إسماعيل سيد على4607

 الخالق عبد على سيد على4608

 سليمان محمد سيد على4609

 السعود أبو موسى سيد على4610

 مرسى العزيز عبد الدين سيف على4611

 الرحيم عبد على شعبان على4612

 حسين على صوينى على4613

 عيد خالد طارق على4614

 الشبكه على عادل على4615

 الال عبد محمد عادل على4616

 على احمد عاطى على4617

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 محمود الفضل أبو الباقى عبد على4618

 محمد على الحفيظ عبد على4619

 عثمان على الحليم عبد على4620

 مندور الحميد عبد على الحميد عبد على4621

 محمود محمد الرحمن عبد على4622

 الرحيم عبد احمد الرحيم عبد على4623

 القط على العال عبد على4624

 الدين نور محمد العزيز عبد العزيز عبد على4625

 عطوان على الفتاح عبد على4626

 فرج البديع عبد الفضيل عبد على4627

 ضوه أبو على عصام على4628

 عطيه على فتحى على على4629

 الكاشف حسن محمد عماد على4630

 جنينه المجيد عبد على عمار على4631

 احمد عاصى فتحى على4632

 جالل على فرج على4633

 محمد السيد فوزى على4634

 مازن سعد الدين كمال على4635

 طالب أبو السيد ماهر على4636

 محمد سيد ماهر على4637

 عامر السيد على مجاهد على4638

 صالح على حمدى محمد على4639

 حسن حمزه محمد على4640

 على زكى محمد على4641

  نوار على محمد صابر محمد على4642

 العزيز عبد الدين علم محمد على4643

 احمد على محمد على4644

 إبراهيم احمد على محمد على4645

 الشيخ على محمد على4646

 صيام على محمد على4647

 محمد على محمد على4648

 صالح على يحيى محمد على4649

 زكى على محمود على4650

 العزيز عبد محمد محمود على4651

 حسنين مصطفى محمود على4652

 الزاهرفراج مهدى على4653

 محمود الظاهر عبد نبيل على4654

 النبى عبد إسماعيل صالح نصر على4655

 سيمان محمد احمد علياء4656

 الحميد عبد محمد احمد علياء4657

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 عكاشه محمد مسعود احمد علياء4658

 الفقى احمد محمد السيد علياء4659

 جوهر على محمود الطبرى علياء4660

 عرفات عباس الغفار عبد علياء4661

 حسانين المحسن عبد عزت علياء4662

عالم على عالء علياء4663

 العزيز عبد على علياء4664

 على غريب على علياء4665

 احمد على محسن علياء4666

 صديق سلطان مصطفى علياء4667

 إبراهيم احمد حمدى عليه4668

 الرحيم عبد السميع عبد احمد عماد4669

 الحشاش المجيد عبد احمد الدين عماد4670

 الكومى محمد محمد السعيد عماد4671

 عيسى إبراهيم حمدى عماد4672

 محمد حسن حمدى عماد4673

 حسن على حمدى عماد4674

 اللطيف عبد مصري حمدى عماد4675

 العجرودى يسرى حمدى عماد4676

 بطوروس مكين سمير عماد4677

 إبراهيم المنعم عبد سيد عماد4678

 إبراهيم شهاب صادق عماد4679

 الرب جاد محمد الحميد عبد عماد4680

 على محمد الرازق عبد عماد4681

 همام احمد الاله عبد عماد4682

 هللا مكرم شفيق المسيح عبد عماد4683

 غطاس المالك عبد عماد4684

 مصيلحى جاد عطيه عماد4685

 فيض توفيق فتحى عماد4686

 هللا حنا حنا فهيم عماد4687

 جرجس سمعان فوزى عماد4688

 الرحمن عبد السيد كمال عماد4689

 احمد الفضل أبو محمد عماد4690

 إسماعيل حسن محمد عماد4691

 حسن سعيد محمد عماد4692

 محمد سعيد محمد عماد4693

 حنفى سند محمد عماد4694

جابر محمد اسامة عمار4695

 محمود محمد مالك عمار4696

 ربه عبد عيسى ياسر عمار4697

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 عمر سيد احمد عمر4698

جابر محمد اسامة عمر4699

 حسن االباصيرى اسامه عمر4700

 راشد رشاد إبراهيم عمر4701

 إبراهيم عواد إبراهيم عمر4702

 حماده حفنى السعود أبو عمر4703

 حسن على بدرى عمر4704

 خليل محمود بسطاوى عمر4705

 الرحمن عبد موسى عمر جمال عمر4706

 جمعه الصادق جمعه عمر4707

محمد على هللا حرز عمر4708

 حماده قوشتى حسن عمر4709

 هللا عبد إبراهيم جاد حشمت عمر4710

السيد سعد خالد عمر4711

 سليمان محمد جاد خميس عمر4712

 اغا الفتاح عبد رشاد عمر4713

 البرادعى اليزيد أبو محمد رمضان عمر4714

 محمد على سالم عمر4715

 حسن هللا حمدنا سمير عمر4716

 حسين احمد سيد عمر4717

 محمد عمر شاذلى عمر4718

 شمروخ الرازق عبد عادل عمر4719

 زيد أبو هللا عبد عادل عمر4720

 الصماد المنعم عبد محمد عادل عمر4721

 عماره الحفيظ عبد محمد الباقى عبد عمر4722

 حسن الوهاب عبد الحميد عبد عمر4723

 عمر بكرى اللطيف عبد عمر4724

 احمد األمير عبده عمر4725

 الشيخ محمد السالم عبد على عمر4726

 احمد مصطفى فتحى عمر4727

 العزيز عبد الغنى عبد الغفار عبد لطفى عمر4728

 مصيلحى سالم محمد عمر4729

 عمر القادر عبد محمد عمر4730

 احمد على محمد عمر4731

 محمد عمر محمد عمر4732

 احمد محمد محمد عمر4733

 إسماعيل محمد محمد عمر4734

 على محمد محمد محمد عمر4735

 سليمان محمود محمد عمر4736

 مرسى محمود محمد عمر4737

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 محمود يوسف محمد عمر4738

 هللا عبد ادريس محمود عمر4739

 الشافعى بدوى محمد محمود عمر4740

 الجاللى ادريس مختار عمر4741

 محمود محمد مراد عمر4742

 الشافعى احمد مهدى عمر4743

 حسين محمود مهران عمر4744

 على الحميد عبد ناصر عمر4745

 على محمد احمد يوسف عمر4746

 حسن سيد بخيت عمران4747

 عميره محمد شعبان عمران4748

 حسين حفنى احمد عمرو4749

 هاللى صابر احمد عمرو4750

محمد الحميد عبد احمد عمرو4751

  بدوى على احمد عمرو4752

  هللا خلف عمرو احمد عمرو4753

 الحليم عبد قدرى احمد عمرو4754

 إسماعيل ماهر احمد عمرو4755

 العظيم عبد ماهر احمد عمرو4756

 احمد محمد احمد عمرو4757

 جمعه محمد احمد عمرو4758

 جمعه محمد احمد عمرو4759

 السيد احمد اسامه عمرو4760

 مصطفى أنور محمد اشرف عمرو4761

 نجم محمد الدسوقى عمرو4762

 جمعه رجب السيد عمرو4763

 الباز خليل امين السيد امين عمرو4764

 عطيه عبده إبراهيم عمرو4765

 على السيد إسماعيل عمرو4766

رزق الرحمن عبد أنيس عمرو4767

 بشادى حفنى بدوى عمرو4768

 محمد الرشيد عبد جمال عمرو4769

 محمد السيد جمعه عمرو4770

 طليب المولى عبد حسن عمرو4771

 جنيدى محمود حسن عمرو4772

 جنيدى محمود حسن عمرو4773

 احمد الفتاح عبد البنا حسين عمرو4774

 موسى احمد الكريم عبد حسين عمرو4775

 محمد الباسط عبد حمدان عمرو4776

الشين أحمد حمدى عمرو4777

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 إسماعيل صالح حمدى عمرو4778

 عبيد الرحيم عبد خالد عمرو4779

 طنطاوى يوسف خالد عمرو4780

 بخيت بدر الحسن أبو خميس عمرو4781

 إبراهيم محروس ربيع عمرو4782

 الناصر عبد احمد رفعت عمرو4783

 سالم سيد محمد رمضان عمرو4784

 احمد شحتى سالم عمرو4785

 حجازى العزيز عبد سعيد عمرو4786

 شريبه أبو العظيم عبد سعيد عمرو4787

 حامد حسن سيد عمرو4788

 محمد الرحمن عبد سيد عمرو4789

 مبروك مصطفى احمد شعبان عمرو4790

 رياض الموجود عبد شعبان عمرو4791

 عطيه محمود شعبان عمرو4792

 مجلى النظير عبد صابر عمرو4793

 محمد هللا عبد طه عمرو4794

 عيش رؤف عادل عمرو4795

 حافظ الحميد عبد عادل عمرو4796

 العظيم عبد محمد عادل عمرو4797

 عوض الجيد عبد عاطف عمرو4798

 هللا جاد احمد الجواد عبد عمرو4799

 كامل يوسف الحى عبد عمرو4800

 الكريم عبد يوسف العاطى عبد عمرو4801

 ادريس محمد العزيز عبد عمرو4802

 العظيم عبد الحليم عبد العظيم عبد عمرو4803

 جبل أبو محمد نور العليم عبد عمرو4804

 محمد القادر عبد الغفار عبد عمرو4805

 الفتاح عبد كامل الفتاح عبد عمرو4806

 السميع عبد احمد اللطيف عبد عمرو4807

 السالم عبد السيد المتعال عبد عمرو4808

 محمد العال أبو المحسن عبد عمرو4809

 محمد العال أبو المحسن عبد عمرو4810

محمد الراضى عبد المنعم عبد عمرو4811

 سيد الرحمن عبد الهادى عبد عمرو4812

 زخيره مهدى الوهاب عبد عمرو4813

 موسى محمد احمد عزت عمرو4814

 على محمد حجاج عزت عمرو4815

 احمد المنعم عبد الدين عالء عمرو4816

 محمد الحسينى على عمرو4817

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 الشناوى نعيم سعد فتحى عمرو4818

 عامر على محمد فتحى عمرو4819

 جاد على فرج عمرو4820

 إبراهيم المجيد عبد قطب عمرو4821

 حسين كامل محب عمرو4822

 عثمان سالمان محروس عمرو4823

 الباسط عبد الفتوح أبو محمد عمرو4824

 الحافظ عبد توفيق محمد عمرو4825

 إبراهيم يوسف حلمى محمد عمرو4826

 محمود حمدان محمد عمرو4827

 احمد احمد سعيد محمد عمرو4828

 رمضان سيد محمد عمرو4829

 الخولى صابر محمد عمرو4830

 حسنين الصادق عبد محمد عمرو4831

 حسانين الفتاح عبد محمد عمرو4832

 احمد هللا عبد محمد عمرو4833

 على عشرى محمد عمرو4834

 بحيرى عامر الدين عالء محمد عمرو4835

 حسانين احمد محمد محمد عمرو4836

 يوسف أبو محمد محمد عمرو4837

 حلمى محمد محمد عمرو4838

 السيد محمود محمد عمرو4839

 طه محمود محمد عمرو4840

 هللا عبد الرؤوف عبد مراد محمد عمرو4841

 السيد السعيد ناجى محمد عمرو4842

 احمد ياسين محمد عمرو4843

 خضيرى يونس محمد عمرو4844

 محمد على محمود عمرو4845

 النبى عبد محمود مصطفى عمرو4846

 عليبه عطيه مفرح عمرو4847

 على أنور ممدوح عمرو4848

 رجب عيد ممدوح عمرو4849

 حبشى محمد هللا عبد يحيى عمرو4850

الخطيب حفناوى يسرى عمرو4851

 احمد المطلب عبد يوسف عمرو4852

 عبدالفتاح الدين عز يوسف عمرو4853

 العلوانى محمود محمد بسيونى عوض4854

 مرسى محمد رشدى عويان4855

 عيد حسن عيد محمد عيد4856

 حميد محمود رفعت عيسى4857

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 منصور عيسى يوسف عيسى4858

 شلبى محمود الدين ضياء غادة4859

 على عارف احمد غاده4860

 سيد الاله عبد احمد غاده4861

 احمد على احمد غاده4862

 سالم هللا عبد الحميد عبد إبراهيم غاده4863

 فايد حافظ إسماعيل غاده4864

 هالل العال عبد حسنى غاده4865

 نجارى بهنوس رفعت غاده4866

 حسانى الجليل عبد رمضان غاده4867

 فوزى احمد سعيد غاده4868

 البارى عبد العزيز عبد سمير غاده4869

 حموده محمد يوسف سيد غاده4870

 ياسين احمد شوقى غاده4871

 حسن الهادى عبد الرحيم عبد غاده4872

 هللا عبد على هللا عبد غاده4873

 بيومى احمد الهادى عبد غاده4874

 محمد حامد محمد غاده4875

 محمد العزيز عبد وليد غدى4876

 السالم عبد الدين زين احمد غدير4877

 هللا جاد غريب عماد غريب4878

احمد السعدى فؤاد غريب4879

 حسن شحاته كمال احمد فاتن4880

 الشاطر حنفى محمد طارق فاتن4881

 احمد زكى عاطف فاتن4882

 الرحمن عبد عبده الناصر عبد فاتن4883

 ارمانيوس شنوده بطرس فادى4884

سعد جاد امين سعد فادى4885

 إسماعيل فوزى صبرى فادى4886

 إبراهيم محمد عماد فادى4887

 عريان المسيح عبد ماهر فادى4888

فهيم بشري محسن فادى4889

 فهيم مخزى فادى4890

 حهيون ميالد ميشيل فادى4891

 حبيب امير ميالد فادى4892

 صالح نجيب ناجى فادى4893

 الرحيم عبد سيد احمد فاديه4894

 مسلم عدوى السعيد فارس4895

 بيومى هللا عبد على فارس4896

 حسن مصطفى المنعم عبد فاطمة4897

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 حسن بيومى عباس يحيى فاطمة4898

الصباحى عزب تمام احمد فاطمه4899

 دويب شبل احمد فاطمه4900

 قناوى الوهاب عبد احمد فاطمه4901

 احمد طه كامل الزهرء فاطمه4902

 السيد حسين إبراهيم الزهراء فاطمه4903

 السعدنى على حسن أنور الزهراء فاطمه4904

 الرحيم عبد سليم رفعت الزهراء فاطمه4905

 بكير حامد الفتاح عبد الزهراء فاطمه4906

 عقمان قاسم عنان محمد الزهراء فاطمه4907

 فايد محمد الزهراء فاطمه4908

 على محمد محمد الزهراء فاطمه4909

 محمد عبده يوسف الزهراء فاطمه4910

 الدين شرف الوهاب عبد تونى فاطمه4911

 خميس أبو محمد السيد جمال فاطمه4912

 الهجرس على حسن جميل فاطمه4913

 حسن هللا عبد حامد فاطمه4914

 ركابى محمد حجاج فاطمه4915

 احمد محمد حسن فاطمه4916

 حسن صغير حسين فاطمه4917

 عوضون جعفر حلفاوى فاطمه4918

 ضيف سعيد رفعت فاطمه4919

 غزالى يوسف رفعت فاطمه4920

 مصطفى حسن رمضان فاطمه4921

 على السيد سعد فاطمه4922

محمد حمزه سعيد فاطمه4923

 خليل محمد رشاد رشاد سعيد فاطمه4924

 الفضيل عبد سليمان سليم فاطمه4925

 سليمان محمد سليمان فاطمه4926

 محمود دهب شعبان فاطمه4927

 شربينى حامد عادل فاطمه4928

 إسماعيل الحليم عبد الرحيم عبد فاطمه4929

 السيد احمد السميع عبد فاطمه4930

 خليل محمود الفتاح عبد فاطمه4931

 فراج لبيب القادر عبد فاطمه4932

 الرحيم عبد عبدالفتاح فاطمه4933

 محمد محمود عبده فاطمه4934

 شحاته على عربى فاطمه4935

 محمد محمد عزب فاطمه4936

 محمد عثمان عمر فاطمه4937

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 صديق بسيونى فايز فاطمه4938

 المجيد عبد خالد فراج فاطمه4939

 كامل الموجود عبد كمال فاطمه4940

 الغفور عبد إبراهيم محرم فاطمه4941

 إسماعيل احمد محمد فاطمه4942

 محمد الطاهر محمد فاطمه4943

 الشربينى الرؤف عبد محمد فاطمه4944

 غريب محمد محمد فاطمه4945

 خليفه محمد محمود فاطمه4946

 الكريم عبد محمد محمود فاطمه4947

 محمود محمد محمود فاطمه4948

 الحسن أبو احمد مصطفى فاطمه4949

 الشاذلى محمد السيد نبيل فاطمه4950

 احمد حسين يحيى فاطمه4951

 شنوده حكيم فايز فالين4952

 غبلاير رمزى مشيل فاى4953

 الرحمن عبد المجيد عبد على فايد4954

 صليب فايز فليب فايز4955

 محمود صادق محمد فايز4956

 الدايم عبد يس محمد فايزه4957

 اسحق جابر وصفى فايق4958

 ميخائيل هللا عبد صابر فبرونيا4959

 الاله عبد محمد رشاد فتحى4960

 المقصود عبد عفيفى سعيد فتحى4961

 ابوالحجاج المنعم عبد فتحى سمير فتحى4962

 هاشم السيد ضاحى فتحى4963

 محمد عبيده أبو محمد فتحى4964

 إبراهيم عثمان فتحى محمد فتحى4965

 محمد الفتوح أبو السيد فتوح4966

 محمد محروس محمد فداء4967

 محمد العزيز عبد عدلى فدوى4968

 الرحمن عبد محمد فيصل فدوى4969

 االسيوطى فرج عزت فرج4970

 الحميد عبد صالح عوض فرج4971

 السيد محمد محمد فرج4972

 بشاى فهيم عايد فرح4973

 محمد محمود الحميد عبد فردوس4974

 محمد محمد الدين هشام فردوس4975

 المسيح عبد فريد اسامه فريد4976

 مرزوق محمد شوقى فريد4977

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 احمد حمزه إبراهيم فريده4978

 الغنى عبد العزيز عبد محمد فنار4979

 الشيتانى مصطفى احمد فهد4980

 منتصر على فهمى سيد فهمى4981

 يوسف محمد عبيد فهمى4982

 مندور أبو محمد سعد فوزى4983

 عبيد فوزى مصطفى فوزى4984

 احمد النبى عبد احمد فوزيه4985

 عبيد المولى عبد فكرى فوزيه4986

 على محمد احمد فؤاد4987

 دميان فؤاد جابر فؤاد4988

 خليل محمد سعد السيد حموده فؤاد4989

 الحليم عبد فؤاد صفوت فؤاد4990

 فياض احمد فياض اشرف فياض4991

 وهبه المسيح عبد البير فيبى4992

 سليمان يعقوب سيد فيبى4993

 موسى سعد هللا عبد فيصل4994

 تاوضروس ثابت شكرى فيفيان4995

جرجس هللا عطا فايز فيفيان4996

 الحسن أبو محمد الحافظ عبد قاسم4997

 محمد احمد السالم عبد قمر4998

 يوسف إبراهيم يوسف قمر4999

 على محمد على قينبر5000

 مجبوح لوقا الفضل أبو كاترين5001

 العاطى عبد المالك عبد هللا عبد كاترين5002

 أيوب هللا رزق انسى كارولين5003

 صليب لبيب كمال كارولين5004

 الجواد عبد حامد كامل حسن كامل5005

 حسن أبو كامل سعد كامل5006

 الصغير كامل محمد كامل5007

 هللا حنا اسخرون ادور كرستين5008

 رستم داوود اسحق كرستين5009

 توفيق فايز جميل كرستين5010

 تادرس جبره جورج كرستين5011

 هللا حكم هللا رزق رشاد كرستين5012

حبيب الفى المسيح عبد كرستين5013

دميان فهمى ميشيل كرستين5014

 الياس كامل نبيل كرستين5015

 تادرس  بقطر رويس القس كرستينا5016

 عشيم فانوس جمال كرم5017

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 محمود كامل رجب كرم5018

 الفيومى محمد رشاد كرم5019

 محمود احمد محمد كرم5020

 محمد العظيم عبد محمد كرم5021

 محارب تاوضروس رشدى كريستين5022

 إسكندر سالمه سعد كريستين5023

 فارس سمير كريستين5024

 نصيح بطرس نصيح كريستين5025

 بسطوروس بولس المالك عبد كريستينا5026

 قرياقوس فوزى عدلى كريستينا5027

 تادرس هنرى نادى كريستينا5028

 جرجس ونس يعقوب كريستينا5029

 أيوب السيد عبد يوسف كريستينا5030

تونى امين راضى احمد كريم5031

 كله محمد سعد احمد كريم5032

 إبراهيم نظيم الدين عز احمد كريم5033

 محمد احمد محمد احمد كريم5034

 محمد موسى احمد كريم5035

 محمد حسين اسامه كريم5036

 العال عبد خالد اشرف كريم5037

 البربرى حمزه المعاطى أبو كريم5038

عيد الحميد عبد بسيونى كريم5039

 خليل محمد عيد جمال كريم5040

 المعطى عبد عباس حسن كريم5041

 عماره على سالم محمد حسن كريم5042

 امين الجالب حمدى كريم5043

 محمد العظيم عبد رجب كريم5044

 إبراهيم الحميد عبد إبراهيم سامى كريم5045

 إبراهيم كمال سامى كريم5046

 محمد خليل سعيد كريم5047

 السيد على سيد كريم5048

 محمد أحمد صالح كريم5049

 العاطى عبد حسين صالح كريم5050

 مصطفى سيد صالح كريم5051

 المعطى عبد الحفنى عادل كريم5052

 بسيونى القادر عببد عادل كريم5053

 مجلع داود عاطف كريم5054

محمد السالم عبد الجواد عبد كريم5055

 الحكم عبد المنعم عبد الحميد عبد كريم5056

 احمد السيد رجب الفتاح عبد كريم5057

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 جعفر الحميد عبد محمد المنعم عبد كريم5058

 إبراهيم احمد الناصر عبد كريم5059

 مكى بسطاوى الوهاب عبد كريم5060

 جبل أبو الكريم عبد عزمى كريم5061

 رمضان المغاورى الدين عالء كريم5062

 حافظ عزب محمد عالء كريم5063

 السيد راغب على كريم5064

 الفقى المجيد عبد مليجى على كريم5065

 على السيد غريب كريم5066

 محمد السيد العال أبو فاروق كريم5067

 صالح محمد محمد فايز كريم5068

 قرطام امين فتحى كريم5069

 سويلم شندى فتحى كريم5070

 إبراهيم المقصود عبد فتحى كريم5071

 الصاوى محمود قاسم كريم5072

 سلطان حسين كمال كريم5073

 الشحات عيد مجدى كريم5074

 مصطفى السعيد محسن كريم5075

 عبيد السطوحى محمد كريم5076

 شحاته صبره السيد محمد كريم5077

 محمد العزيز عبد السيد محمد كريم5078

 عزب السيد محمد كريم5079

 هللا عبد الطيب محمد كريم5080

 الهادى عبد حامد محمد كريم5081

 إبراهيم حسن محمد كريم5082

 محمد حماد محمد كريم5083

 الغنى عبد خليل محمد كريم5084

 شاذلى العظيم عبد سامى محمد كريم5085

 الحميد عبد سيد محمد كريم5086

 الباسط عبد طه محمد كريم5087

 عتابى عباس محمد كريم5088

 مصطفى الرحيم عبد محمد كريم5089

 الباقى عبد المنعم عبد محمد كريم5090

 على محمد فؤاد محمد كريم5091

موس الرحمن عبد محمد محمد كريم5092

 قطب ممدوح محمد كريم5093

 إبراهيم احمد محمود كريم5094

 على احمد محمود كريم5095

 الماجد عبد هللا حسب محمود كريم5096

 محمد حسن محمود كريم5097

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون
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 الجليل عبد الباعث عبد محمود كريم5098

 زمزم احمد زكريا مدحت كريم5099

 مصطفى حسن مصطفى كريم5100

  الجندى على محمد مصطفى كريم5101

 على محمد محمود مصطفى كريم5102

 شوقى محمد محمد ممدوح كريم5103

 احمد محمود منير كريم5104

 حسن صبحى وحيد كريم5105

 الطاهر فهيم احمد كريمه5106

 حسن على جابر كريمه5107

 احمد العال عبد سعد كريمه5108

 محمد البدرى شعبان كريمه5109

 محمد عطيه صابر كريمه5110

 سويلم نصر المنعم عبد كريمه5111

 حسين احمد محمد كريمه5112

 كساب ابرهيم محمد الناصر عبد جمال كساب5113

 إسكندر كمال إسكندر كمال5114

 محمد الحى عبد رضا كمال5115

 محمد كمال الستار عبد كمال5116

 العزقالنى كمال الفتاح عبد كمال5117

 بسيونى الشحات محمد كمال5118

 شاهين كمال محمود كمال5119

 مشرقى شكرهللا اسعد كيرلس5120

 الملك عبد جرجس البير كيرلس5121

 سعد ارميس بشرى كيرلس5122

 مالك يوسف خليل كيرلس5123

 عويضه شكري خير كيرلس5124

 عوض عومى رجائى كيرلس5125

 منياس فرج رومانى كيرلس5126

 غطاس مسعد سمير كيرلس5127

 إبراهيم فهيم شهدى كيرلس5128

 رزق عوض المسيح عبد كيرلس5129

 يسى فوزى عزت كيرلس5130

 متريوس صموءيل فاخر كيرلس5131

 يوسف فرنسيس فايق كيرلس5132

 موسى إبراهيم فوزى كيرلس5133

 انيس عطيه مالك كيرلس5134

 غطاس إسكندر موسى كيرلس5135

 ميخائيل نجيب ميخائيل كيرلس5136

 سليمان نصيف ميالد كيرلس5137

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون
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 يس هرمكيس نعيم كيرلس5138

 اسكاروس المالك عبد وجدى كيرلس5139

 غبلاير ذكرى وجيه كيرلس5140

 خليفه محمد على الريجانى5141

 الجوهرى صادق الحميد عبد لبنى5142

 فهمى فؤاد إبراهيم محمود لبنى5143

 بدير همام إبراهيم لبيبه5144

 سليمان عواض شوقى احمد لطفى5145

 حماده على الكريم عبد الفتوح أبو لطفى5146

 إبراهيم لطفى جمال لطفى5147

 قشطه حامد محمد لطفى5148

 السعود أبو الكريم عبد محمد لطفى5149

 امام العليم عبد محمد لطيفه5150

 محمد الحميد عبد سعيد لقاء5151

 المجيد عبد مزيد احمد لمياء5152

 ندا محمود محمد السيد لمياء5153

 على فؤاد العوضى صبرى لمياء5154

 اليزيد أبو هللا عبد عاطف لمياء5155

 خليل عمار كمال لمياء5156

 عامر عطيه على محمد لمياء5157

 احمد الماجد عبد مصطفى لمياء5158

 صحصاح زايد محمد كمال يوسف لمياء5159

 على المنعم عبد حسن لميس5160

 محمد يسن فتحى لميس5161

 على محمد ادم حسين الدين لواء5162

 إبراهيم شحاته مجدى لورا5163

  الشهاوى حسن حسن لونا5164

كردوس حسين محمد الدين جمال محمد لؤى5165

 مرعي على هللا عبد ليزا5166

 مدكور كامل صالح احمد ليلى5167

 السيد عبد المقصود عبد امين ليلى5168

 مصطفى سيد حسنى ليلى5169

 على هللا عبد خلف ليلى5170

 كله بكر على سعيد ليلى5171

 محمود احمد محمد يحيى ليلى5172

 القادر عبد محمد احمد ماجد5173

 فلسطين أنور رومانى ماجد5174

 ميخائيل السيد عبد صموره ماجد5175

 نادر جاد القناوى الرحيم عبد ماجد5176

 خليفه ماجد عطفى ماجد5177
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 احمد زيدان محمد ماجد5178

 عبيد امين موريس ماجد5179

 احمد الرحمن عبد هشام ماجد5180

 شاكر كامل حشمت ماجده5181

 حسين قاسم رفعت ماجده5182

 هللا عطا يوسف كمال ماجده5183

 الجمل الحميد عبد مبروك ماجده5184

 خليل عمر محمود مصطفى ماجده5185

فراج على ربيع ماجى5186

 شحاته منصور صليب ماجى5187

 الشهيد عبد ربيع جرجس مادونا5188

 ميخائيل نصيف لويز صبرى مادونا5189

  تاوضروس صليب منير مادونا5190

 ملك إبراهيم هنى ماربت5191

 حنا حبشى نصيف ميالد مارتين5192

 ميخائيل اسحق اميل مارتينا5193

 جورجى إبراهيم جورج مارتينا5194

 محارب تاوضروس رشدى مارتينا5195

 واصف جرس مكرم مارتينا5196

 بولس صبحى نصر مارتينا5197

 حنا بهيج بهجت مارك5198

 زكرى شفيق باسيلى شفيق مارك5199

 إسكندر متى عطيه عادل مارك5200

 جرجس ديب منصور ماركو5201

 تاوضروس صليب منير مارلين5202

 حلمى امين نشات مارلين5203

 حلمى امين نشات مارلين5204

 بساليوس شوقى بولس مارى5205

 منصور هللا عطا جرجس مارى5206

 وقيم جرجس حليم مارى5207

 المسيح عبد خليل صموئيل مارى5208

 إبراهيم هللا عبد طلعت مارى5209

 ملك خلف لبيب مارى5210

 موسى شوقى لطفى مارى5211

 إبراهيم ثابت ميخائيل مارى5212

 ميخائيل إبراهيم ثابت ميخائيل مارى5213

 الشهيد عبد فهيم ويصا مارى5214

 فاخورى مخزى رزيقى ماري5215

 بخيت كارورس غايس ماريا5216

 يوسف مخزى حلمى ماريان5217
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 مليك بخيت رزق دانيال ماريان5218

 بنيامين حنا رمزى ماريان5219

 زخارى محبوب صليب ماريان5220

 إسرائيل حنا عاطف ماريان5221

الملك عبد عياد أدوار عياد ماريان5222

 سرور يعقوب ماهر ماريان5223

 عوض وهيب مكرم ماريان5224

 سليمان حسن نبيل ماريان5225

 عزيز وصفى بولس ماريانا5226

 بشاده امساك ماهر ماريمان5227

 الجمل يوسف البرت مارينا5228

 ثابت عدلى جرجس مارينا5229

 كيرلس هللا رزق خلف مارينا5230

 المسيح عبد بطرس راجى مارينا5231

 المالك عبد ميخائيل رفعت مارينا5232

 المالك عبد راغب رومانى مارينا5233

 جرجس محروس رياض مارينا5234

 شنوده سامى شنوده مارينا5235

مغاريوس شفيق صالح مارينا5236

 حافظ فوريز عادل مارينا5237

 مسداوى برناب عزيز مارينا5238

 فانوس فرج عوض مارينا5239

 مشرقى عجيب فايز مارينا5240

 اغابيوس مرقص ميخائيل مارينا5241

 باسليوس جرجس ميشيل مارينا5242

 الشهيد عبد فهيم ويصا مارينا5243

 عازر منير يسرى مارينا5244

 قديس فاخورى جرجس ماريهان5245

 لبيب جورج إسحاق ماريو5246

 عازر طانيوس صبحى ماريو5247

 هللا عبد عزمى علمى ماريو5248

 مكسيموس إسكندر فوزى ماريو5249

 غطاس منير ماهر ماريو5250

 إبراهيم النبى عبد محمد مازن5251

 حلمى رياض فاروق فايز ماسى5252

 خير مرقص جرجس مافى5253

 محمد عبده الحجاج أبو مامون5254

 السالم عبد على احمد ماهر5255

 قريطم على المحسن عبد ايمن ماهر5256

 صالح حسن إسماعيل ماهر5257
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 ادم ماهر حامد ماهر5258

 نصر محمد العظيم عبد صبرى ماهيتاب5259

 مقار جاد نادر ماير5260

 مزيد على محمد مايسه5261

 يوسف عجايبى ادوارد مايكل5262

 بسخارون النور عبد اسحاق مايكل5263

 مجلع النور عبد النوبى مايكل5264

 جرجس مرقص القس جون مايكل5265

 فهمى رشدى رفعت مايكل5266

 ملك زكى رؤوف مايكل5267

 سعيد لبيب سعيد مايكل5268

 خليل توفيق سمير مايكل5269

 اروس سيد عطيه سمير مايكل5270

 هللا عبد هللا عطا هللا عبد مايكل5271

 قديس رياض عزت مايكل5272

 الشهيد عبد موسملى عيد مايكل5273

 عطيه سعيد لويس مايكل5274

 منصور قرياقص مكرم مايكل5275

 جرجس وديع ناجى مايكل5276

 سيدهم بولس ناصر مايكل5277

 القمص شمعى ولعان مايكل5278

 سليمان إبراهيم سليمان مبارك5279

 المقصود عبد الصاوى السعيد متولى5280

 على زكى عيسى مجاهد5281

 محمد السيد حسن سمير مجدى5282

 االطروش محمود مصطفى عاطف مجدى5283

 احمد عيسى عبده مجدى5284

 محمد محمد الدين جمال محمد مجدى5285

 مرتضى الجابر محمد رفعت محدم5286

 خفاجى حافظ لطفى محروس5287

 حسين حسن هللا عبد محسن5288

 احمد الدايم عبد مغازي محرز محسن5289

 إسماعيل موسى محمد محسن5290

امام المحسن عبد هالل محسن5291

 الماضى محمد احمد ربيع محم5292

 يوسف نصر يسرى احد محمد5293

الصاوى احمد احمد محمد5294

 الغفار عبد احمد احمد محمد5295

 احمد السيد احمد محمد5296

 دشتر عباس السيد احمد محمد5297
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 احمد محمد السيد احمد محمد5298

 هاشم السيد احمد محمد5299

 يونس الطاهر احمد محمد5300

 مصطفى المنسى احمد محمد5301

 هيبه العزيز عبد امين احمد محمد5302

 سيد إبراهيم احمد محمد5303

 الحفيظ عبد إبراهيم احمد محمد5304

 البحيرى عطيه احمد أنور احمد محمد5305

 محمد بسطاوى احمد محمد5306

 موسى فخرى بسيونى احمد محمد5307

 الوينى إبراهيم محمد الدين بهاء احمد محمد5308

 ربه عبد محمد بيومى احمد محمد5309

 سيد حافظ احمد محمد5310

 احمد حامد احمد محمد5311

 الوهاب عبد حامد احمد محمد5312

 احمد سيد حسانى احمد محمد5313

 حسين حسانين احمد محمد5314

 سرحان حسن احمد محمد5315

 مصطفى حسن احمد محمد5316

 منصور مهدى حسن احمد محمد5317

 احمد حسين احمد محمد5318

 سعيد حسين احمد محمد5319

 عمر حسين احمد محمد5320

 محمد حسين احمد محمد5321

 عواد حمدان احمد محمد5322

 حماد حمدى احمد محمد5323

 محمد احمد خلف احمد محمد5324

 إسماعيل احمد خليل احمد محمد5325

 خليل ياسين خليل احمد محمد5326

 ربيع محمد خيرى احمد محمد5327

 احمد رجب احمد محمد5328

 الحافظ عبد زكى احمد محمد5329

 النبى عبد زكى احمد محمد5330

 زيدان حسن زيدان احمد محمد5331

 احمد سعد احمد محمد5332

 سليمان سليمان احمد محمد5333

 على سيد احمد محمد5334

 محمد سيد احمد محمد5335

 بشندى منصور سيد احمد محمد5336

 احمد شاهين احمد محمد5337
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 النجا أبو شاهين احمد محمد5338

 سيد شفيق احمد محمد5339

 هللا عبد شمندى احمد محمد5340

 المجيد عبد شمس شوقى احمد محمد5341

 محمد صالح احمد محمد5342

 الدين محى صالح احمد محمد5343

 إسماعيل صديق احمد محمد5344

 إسماعيل صديق احمد محمد5345

 محمد طه احمد محمد5346

 يوسف احمد عابدين احمد محمد5347

 بدير حسن عادل احمد محمد5348

 نور عباس احمد محمد5349

 الرحمن عبد الباقى عبد احمد محمد5350

احمد الجواد عبد احمد محمد5351

 فرماوى الحافظ عبد احمد محمد5352

 السودانى الحميد عبد احمد محمد5353

 احمد الرحمن عبد احمد محمد5354

 الهادى عبد السيد الرحمن عبد احمد محمد5355

 خليل الرحيم عبد احمد محمد5356

 الراضى عبد الشافى عبد احمد محمد5357

 محمد عرفه العزيز عبد احمد محمد5358

 نوار محمد العظيم عبد احمد محمد5359

 العجمى الفتاح عبد احمد محمد5360

 عرفه الفتاح عبد احمد محمد5361

 محمد محمد الفتاح عبد احمد محمد5362

 هاشم الفتاح عبد احمد محمد5363

 االحول المنصف عبد احمد محمد5364

 بحيرى المؤمن عبد احمد محمد5365

 الهادى عبد احمد محمد5366

 حموده الواحد عبد احمد محمد5367

 الصادق عبد الوهاب عبد احمد محمد5368

 حنفى عبده احمد محمد5369

 صالح عبده احمد محمد5370

 حسانين يحيى عبده احمد محمد5371

 حسن عزت احمد محمد5372

 احمد على احمد محمد5373

 زياده على احمد محمد5374

 طعيمه على احمد محمد5375

 النعيم عبد على احمد محمد5376

 محمد عمار احمد محمد5377
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 محمد عويس احمد محمد5378

 بخيت غفير احمد محمد5379

 الحميد عبد فارس احمد محمد5380

 الجندى حسن حسين فؤاد احمد محمد5381

 الحكيم عبد مرتضى فؤاد احمد محمد5382

 احمد قوشتى احمد محمد5383

 هللا جاد كامل احمد محمد5384

 احمد مبروك احمد محمد5385

 احمد محمد احمد محمد5386

 احمد محمد احمد محمد5387

 الجدى محمد احمد محمد5388

 محمد الضوى محمد احمد محمد5389

 المصرى محمد احمد محمد5390

 حجازى محمد احمد محمد5391

 خضيرى محمد احمد محمد5392

 عابدين محمد احمد محمد5393

 هللا عبد محمد احمد محمد5394

 عبيد محمد احمد محمد5395

 عثمان محمد احمد محمد5396

 على محمد احمد محمد5397

 عثمان على محمد احمد محمد5398

عيد محمد احمد محمد5399

 متولى محمد احمد محمد5400

 يحيى محمد احمد محمد5401

 الرحيم عبد يوسف محمد احمد محمد5402

 حسن محمود احمد محمد5403

 احمد محمد محمود احمد محمد5404

 راضى محمود مصطفى احمد محمد5405

 محمد مكى احمد محمد5406

 محمد موسى احمد محمد5407

 حجاج محمد نبيل احمد محمد5408

 العال عبد نجدى احمد محمد5409

 على هاشم احمد محمد5410

 إسماعيل يوسف احمد محمد5411

 قاسم يوسف احمد محمد5412

 سعده احمد احمدمحمد محمد5413

 الخالق عبد سلطان اسامه محمد5414

احمد المقصود عبد اسامه محمد5415

 دبور محمد محمد اسامه محمد5416

 السيد الوحيد السيد اشرف محمد5417

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 فرج ربيع اشرف محمد5418

 هللا عبد التواب عبد اشرف محمد5419

 احمد المنعم عبد اشرف محمد5420

 احمد المولى عبد اشرف محمد5421

 حسن محمد احمد األمير محمد5422

 محمد الفتاح عبد األمير محمد5423

 على السيد على األمير محمد5424

 حسن غانم الرحيم عبد البدرى محمد5425

 محمد السيد محمد البدرى محمد5426

 القاضي محمود محمد التقى محمد5427

 سالم إبراهيم الحسينى محمد5428

 عطا فتحى الحسينى محمد5429

 السيد عثمان السعيد السعيد محمد5430

 الهياب اليزيد أبو السعيد محمد5431

 مطر المجيد عبد السعيد محمد5432

 سليمان المعبود عبد السعيد محمد5433

 السيد احمد السيد محمد5434

 غنيم محمد احمد السيد محمد5435

 الصعيدى اليساوى السيد محمد5436

 العال أبو بيومى السيد محمد5437

 رحاب أبو حسن السيد محمد5438

 حسين محمد زيدان السيد محمد5439

 سالم سليمان السيد محمد5440

 منصور حسن الرحيم عبد السيد محمد5441

 الحداد عفيفى الشفوق عبد السيد محمد5442

 طلبه اللطيف عبد السيد محمد5443

 محمد المبدى عبد السيد محمد5444

 البربرى إبراهيم المعبود عبد السيد محمد5445

 عطيه على الوهاب عبد السيد محمد5446

 سالم الطوخى عبده السيد محمد5447

 شكرى على السيد محمد5448

 عويس على عيد السيد محمد5449

 الحميد عبد فيصل السيد محمد5450

 محمود قاسم السيد محمد5451

 شاهين السيد كمال السيد محمد5452

 الفقى احمد محمد السيد محمد5453

 النشار احمد محمد السيد محمد5454

 غالب حميد محمد السيد محمد5455

 الجواد عبد محمد السيد محمد5456

 على محمد السيد محمد5457

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 على محمود السيد محمد5458

 اللطيف عبد مهران السيد محمد5459

 محمود سيد الشاذلى محمد5460

 الشاذلى الحكيم عبد الشاذلى محمد5461

 الصعيدى إبراهيم على الشحات محمد5462

 سليم احمد الصديق محمد5463

 احمد هللا عبد عباس الصغير محمد5464

 حافظ محمد الضبع محمد5465

 احمد محمد على الطاهر محمد5466

 يس محمد الطواب محمد5467

 محمد حسن العربى محمد5468

 منصور السالم عبد المحمدى محمد5469

 عمر محمد المدثر محمد5470

 احمد محمد سعيد المنياوى محمد5471

 الجواد عبد العظيم عبد ممدوح المهدى محمد5472

 الجندى سليمان الحميد عبد امين محمد5473

 محمد امين هاشم امين محمد5474

 رزق الطاهر ايمن محمد5475

 احمد رفعت محمد ايمن محمد5476

 عبادى محمود ايمن محمد5477

 الوكيل حسن احمد إبراهيم محمد5478

 الرحمن عبد احمد إبراهيم محمد5479

 محمد احمد إبراهيم محمد5480

 العال عبد عطوه الدسوقى إبراهيم محمد5481

 السنوسى محمد الطاهر إبراهيم محمد5482

 النبى إسماعيل إبراهيم محمد5483

 هللا عبد النور أبو إبراهيم محمد5484

 حسنين بكر أبو إبراهيم محمد5485

 إبراهيم جوده إبراهيم محمد5486

 مصطفى حسين إبراهيم محمد5487

 السيد حمدى إبراهيم محمد5488

 ادريس إبراهيم العزيز عبد إبراهيم محمد5489

 موسى محمد العزيز عبد إبراهيم محمد5490

 عمران هيبه القادر عبد إبراهيم محمد5491

 رمضان الكريم عبد إبراهيم محمد5492

 إبراهيم هللا عبد إبراهيم محمد5493

 إبراهيم هللا عبد إبراهيم محمد5494

 المالح الوهاب عبد إبراهيم محمد5495

 لبيب عثمان إبراهيم محمد5496

مشعل بيومى عواد إبراهيم محمد5497

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 المقصود عبد فتحى إبراهيم محمد5498

 محمد قبيص إبراهيم محمد5499

 البنا احمد محمد إبراهيم محمد5500

 خليل احمد محمد إبراهيم محمد5501

 القادر عبد احمد محمد إبراهيم محمد5502

 حماد السيد محمد إبراهيم محمد5503

 إبراهيم محمد إبراهيم محمد5504

 أحمد محمد إبراهيم محمد5505

 بكر حسن محمد إبراهيم محمد5506

 سالم محمد إبراهيم محمد5507

 عزت سعيد محمد إبراهيم محمد5508

 شريف محمد إبراهيم محمد5509

 شلبى محمد إبراهيم محمد5510

 عليوه محمد إبراهيم محمد5511

 عيسى محمد إبراهيم محمد5512

 خليل احمد محمود إبراهيم محمد5513

 محمد مهنى إبراهيم محمد5514

 محمد الدين نور إبراهيم محمد5515

 شلبى وهبه إبراهيم محمد5516

 سليم يحيى إبراهيم محمد5517

 عطيه السيد إسماعيل محمد5518

 الغنى عبد امبابى إسماعيل محمد5519

 محمد إبراهيم إسماعيل محمد5520

 عبيد إسماعيل إسماعيل محمد5521

 إسماعيل سليمان إسماعيل محمد5522

 طالب أبو بدوى محمد إسماعيل محمد5523

 خالد محمد إسماعيل محمد5524

فريد العزيز عبد عمر إيهاب محمد5525

 حسن غريب الحسن أبو محمد5526

 الهادى عبد احمد الحمد أبو محمد5527

 حسن الباسط عبد الحمد أبو محمد5528

 محمد العزيز عبد العال أبو محمد5529

 احمد خليل الفضل أبو محمد5530

 بغدادى الظاهر عبد الفضل أبو محمد5531

 إسماعيل هللا عبد الفضل أبو محمد5532

 احمد ناجى الفضل أبو محمد5533

 محمد محمد المعاطى أبو محمد5534

غريب أحمد النور أبو محمد5535

 حسين شاكر الوفا أبو محمد5536

 الوهاب عبد أنور بكر أبو محمد5537

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 الباقى عبد العظيم عبد بكر أبو محمد5538

 رفاعى سيد هللا عبد بكر أبو محمد5539

 محمد محمد بكر أبو محمد5540

 مرسى الصادق أحمد محمد5541

 الديب إبراهيم أحمد محمد5542

 إسماعيل السيد أنور محمد5543

 محمد امام أنور محمد5544

 الزمرونى محمد إبراهيم أنور محمد5545

 اللطيف عبد شامه أبو أنور محمد5546

 الكريم عبد حامد أنور محمد5547

 على سليمان أنور محمد5548

 على سليمان أنور محمد5549

 محمد المجيد عبد أنور محمد5550

 محمد عطيه أنور محمد5551

 الفتاح عبد احمد باسم محمد5552

 محمد محمد بخيت محمد5553

 المصرى حسين بدر محمد5554

 بديوى محمد بدوى محمد5555

 حسين على محمد بدوى محمد5556

 على محمود بردويلى محمد5557

 يوسف هاشم برعى محمد5558

 العال علد احمد بكر محمد5559

 قاسم احمد احمد بالل محمد5560

 بسيونى الرازق عبد بالل محمد5561

جاد أحمد بهجت محمد5562

 خليل احمد بيومى محمد5563

 إبراهيم إبراهيم بيومى محمد5564

 محمد الحميد عبد الدين تاج محمد5565

 حسن محمد الدين تاج محمد5566

 محمد احمد تهامى محمد5567

زكى الحميد عبد توبه محمد5568

 يوسف هللا خلف توفيق محمد5569

 على احمد ثروت محمد5570

 العداوى هللا عبد ثروت محمد5571

 السيد محمد على ثروت محمد5572

 بلح حسين جابر محمد5573

 غراب حسيب الطلب عبد جابر محمد5574

 الحميد عبد محمد جابر محمد5575

 عليقه بدوى محمود جابر محمد5576

 محمد على الرب جاد محمد5577

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 هالل محمد على جاد محمد5578

 حسن محمد جاد محمد5579

 محمدين محمود جاد محمد5580

 منزل حرز جب محمد5581

 فايد المنعم عبد جالل محمد5582

 دقماق مرسى مرسى جاللى محمد5583

 احمد عثمان جلعان محمد5584

 قطب حسن الدين جمال محمد5585

 السباعى محمد الدين جمال محمد5586

 محمد السيد جمال محمد5587

 محمد الصافى جمال محمد5588

 الصمد عبد إبراهيم جمال محمد5589

 الحديدى عطيه حافظ جمال محمد5590

 الدميرى حامد جمال محمد5591

 الفتاح عبد حسن جمال محمد5592

 محمد حسين جمال محمد5593

 امام رشدى جمال محمد5594

 الطنطاوى بشير سعيد جمال محمد5595

 مصطفى عباس جمال محمد5596

 كيالنى التواب عبد جمال محمد5597

 حسن الحميد عبد جمال محمد5598

 احمد الرحمن عبد جمال محمد5599

 محمود الفتاح عبد جمال محمد5600

 احمد الاله عبد جمال محمد5601

 يحيى هللا عبد جمال محمد5602

 نور سليمان الناصر عبد جمال محمد5603

 فرج الناصر عبد جمال محمد5604

 حامد على جمال محمد5605

 نصار فتحى جمال محمد5606

 احمد محمد جمال محمد5607

 خالد توفيق محمد جمال محمد5608

 راضى العزيز عبد محمد جمال محمد5609

 شاور العزيز عبد محمد جمال محمد5610

 على محمد جمال محمد5611

 مصطفى على محمد جمال محمد5612

الخياط فوزى محمد جمال محمد5613

 مصطفى محمد جمال محمد5614

 طويله الطنطاوى نصر جمال محمد5615

 زايد هالل جمال محمد5616

 منصور الغنى عبد جمعه محمد5617

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 العزيز عبد الواسع عبد جمعه محمد5618

 سلطان محمد جهاد محمد5619

 سالم أبو على توفيق جوده محمد5620

 هللا عبد رضوان الدين عز حارس محمد5621

 سيد سليمان حافظ محمد5622

 ركيبه أبو سعيد حامد محمد5623

 الفراش موسى شاكر حامد محمد5624

 هنيدى عابدين حامد محمد5625

 حامد الرحيم عبد حامد محمد5626

 العنانى عطا حامد محمد5627

 نافع بكر أبو حجاج محمد5628

 سمعان العزيز عبد حجاج محمد5629

 هاشم الفتاح عبد حجاج محمد5630

عيسى محمد محمد الدين حسام محمد5631

 حسان محمد حسان محمد5632

 على محمد حسان محمد5633

 اللهى عبد عباس حسانى محمد5634

 على محمد حسانى محمد5635

 طه حميده حسن محمد5636

 حسن خلف حسن محمد5637

 احمد رمضان حسن محمد5638

 حسن سليم حسن محمد5639

 موسى سنوسى حسن محمد5640

 موسى سنوسى حسن محمد5641

 العساس الحميد عبد حسن محمد5642

 مصطفى الحميد عبد حسن محمد5643

 المجيد عبد الراضى عبد حسن محمد5644

 حسن الفتاح عبد حسن محمد5645

 الرحمن عبد الفتاح عبد حسن محمد5646

 حسين اللطيف عبد حسن محمد5647

 سيد اللطيف عبد حسن محمد5648

 على هللا عبد حسن محمد5649

 إبراهيم المقصود عبد حسن محمد5650

 العزيز عبد الودود عبد حسن محمد5651

 مخيمر ربه عبد حسن محمد5652

 محمود عثمان حسن محمد5653

 محمد على حسن محمد5654

 احمد عمر حسن محمد5655

 حسن غريانى حسن محمد5656

 محمد فهيد حسن محمد5657

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 محمد فوزى حسن محمد5658

 احمد محسن حسن محمد5659

 الفقى حافظ محمد حسن محمد5660

 حسن محمد حسن محمد5661

 حسن محمد حسن محمد5662

 حسن محمد حسن محمد5663

 كاشف حسن محمد حسن محمد5664

 سليم محمد حسن محمد5665

 الحميد عبد محمد حسن محمد5666

 همام محمد حسن محمد5667

 شادوف محمود حسن محمد5668

 اليزيد أبو يوسف حسن محمد5669

 فايد رشدى حسنى محمد5670

 سيف إبراهيم الخالق عبد حسنى محمد5671

 رشدان على حسنى محمد5672

 محمد فريد حسنى محمد5673

 الصديق محمد حسنى محمد5674

 محمد جبر حسنين محمد5675

 إبراهيم الصادق محمد حسنين محمد5676

 خليل إبراهيم محمد حسنين محمد5677

 عمر احمد حسين محمد5678

 محمد احمد حسين محمد5679

 حسن أنور حسين محمد5680

 شعبان أنور حسين محمد5681

 سرحان محمد حسن حسين محمد5682

 خليفه إبراهيم سيد حسين محمد5683

 إبراهيم صالح حسين محمد5684

 السويسى رمضان رمضان الراضى عبد حسين محمد5685

 حسن العزيز عبد حسين محمد5686

 السالم عبد المحسن عبد حسين محمد5687

 حسين على حسين محمد5688

 محمد فتحى حسين محمد5689

 احمد محمد حسين محمد5690

 الخمار احمد محمد حسين محمد5691

 النبى عبد محمد حسين محمد5692

 الهادى عبد محمد حسين محمد5693

 المهندس الفتوح أبو محمد حشمت محمد5694

 حسين الحمد أبو حفنى محمد5695

 سليم الوهاب عبد على حلمى محمد5696

 الحديدى محمد حماد محمد5697

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 سالم الجواد عبد احمد حماده محمد5698

 محمد اسمى حماده محمد5699

 عليان محمد حماده محمد5700

 العال عبد محمد حمام محمد5701

 العاطى عبد موسى محمد حمام محمد5702

احمد السيد هللا حمد محمد5703

 حسين حامد هللا حمد محمد5704

 بباوى احمد حمدى محمد5705

 بندارى احمد حمدى محمد5706

 صقر إبراهيم حمدى محمد5707

 شعبان حامد حمدى محمد5708

 محمد حامد حمدى محمد5709

 زايده أبو حسن حمدى محمد5710

 الرازق عبد الرحمن عبد حمدى محمد5711

 على الفتاح عبد حمدى محمد5712

 هنداوى الفتاح عبد حمدى محمد5713

 البنا القادر عبد حمدى محمد5714

 حسين المحسن عبد حمدى محمد5715

 الفيومى احمد على حمدى محمد5716

 حسان على حمدى محمد5717

 على قاسم حمدى محمد5718

 إبراهيم محمد حمدى محمد5719

 على محمد حمدى محمد5720

 ديه أبو محمد محمد حمدى محمد5721

 محمد حسن حمزه محمد5722

 رضوان احمد حنفى محمد5723

 القادر عبد حنفى محمد5724

 حمزه محمد حنفى محمد5725

 عيسوى محمد حنفى محمد5726

 خاطر السيد خالد محمد5727

 يوسف محمد امام خالد محمد5728

 محمد سليمان خالد محمد5729

 شتا محمد هللا عبد خالد محمد5730

 رمضان الحليم عبد محمد خالد محمد5731

 عطيه محمد خالد محمد5732

 النعيم عبد محمود خالد محمد5733

 الحميد عبد يحيى خالد محمد5734

 محمد هللا عوض خدرى محمد5735

 محمد احمد خضرى محمد5736

بكرى احمد خلف محمد5737

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 احمد محمد خلف محمد5738

 وهبه محمد خليفه محمد5739

 خليل عطيه خليل محمد5740

 السيد على خميس محمد5741

 الخنانى مرشدى خنانى محمد5742

 الطايش حسن خيرى محمد5743

 الجوهرى حسن فؤاد خيرى محمد5744

 الشهيد عبد محمد داود محمد5745

 على على حسن دخير محمد5746

 دسوقى سيد دسوقى محمد5747

 السمبوك الحليم عبد دسوقى محمد5748

 بشر محمد رجب دياب محمد5749

 هللا عبد الحليم عبد الحليم عبد راضى محمد5750

 الراعى عطيه راضى محمد5751

 امين محمد رافت محمد5752

 مصطفى المجيد عبد راوى محمد5753

 بيومى جمعه ربيع محمد5754

 باشا هللا عوض ربيع محمد5755

 يسن كامل ربيع محمد5756

 إسماعيل محمد ربيع محمد5757

 مصطفى مصطفى ربيع محمد5758

عليو حمودى رجب محمد5759

 حسين صالح رجب محمد5760

 عريان على الفتاح عبد رجب محمد5761

 الاله عبد الهادى عبد رجب محمد5762

 البريقى احمد على رجب محمد5763

 شلبى عبس محمد رجب محمد5764

 محمود محمد رجب محمد5765

 جوهر موسى رجب محمد5766

 احمد محمد رزق محمد5767

 على الصغير رشاد محمد5768

ذكرى إسماعيل محمد رشدى محمد5769

 الشال احمد رضا محمد5770

 شلبى احمد رضا محمد5771

 العليم عبد عمر رضا محمد5772

 اللطيف عبد محمد رضا محمد5773

 محمد غانم محمد رضا محمد5774

 الجوهرى محمود فتحى محمود رضا محمد5775

 الرحيم عبد حامد رضوان محمد5776

 حسن السيد رفعت محمد5777

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

الاله عبد إسماعيل رفعت محمد5778

 شلبى بدوى رفعت محمد5779

 احمد الحكم عبد رفعت محمد5780

 الشافعى اللطيف عبد الحليم عبد رفعت محمد5781

 الشافعى اللطيف عبد الحليم عبد رفعت محمد5782

 رويشد الفتاح عبد رفعت محمد5783

 منصور حسن محمد رفعت محمد5784

 خليفه احمد رمضان محمد5785

 جبيل أبو حسن رمضان محمد5786

 محمد حسن رمضان محمد5787

 محمد حسين رمضان محمد5788

 رمضان زكى رمضان محمد5789

 سعيد العال عبد رمضان محمد5790

 محمد العظيم عبد رمضان محمد5791

 هللا عبد المنعم عبد رمضان محمد5792

 طلب كامل رمضان محمد5793

 احمد محمد رمضان محمد5794

 طاهر محمد رمضان محمد5795

 الرحيم عبد محمد رمضان محمد5796

محمد محمود رمضان محمد5797

 فرج مرعى رمضان محمد5798

 حجاج العظيم عبد رياض محمد5799

 العسيلى سعد كمال رئيف محمد5800

 سيد محمد زاهر محمد5801

 شاكر السيد زغلول محمد5802

 عميره احمد زكريا محمد5803

 بركات إبراهيم زكريا محمد5804

 احمد سليمان زكريا محمد5805

 رزق محمد زكريا محمد5806

 السيد احمد زكى محمد5807

 السيد احمد زكى محمد5808

 فايد شعير زكى محمد5809

 عمار محمد زكى محمد5810

 رمضان زيدان محمد زيدان محمد5811

 عابدين محمد العابدين زين محمد5812

 محمد هود العابدين زين محمد5813

 عابدين جالل سامح محمد5814

 الطنطاوى السيد سامى محمد5815

 صالح سعيد سامى محمد5816

 رمضان على سامى محمد5817

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 الصوالحى محمد سامى محمد5818

 اللبودى محمد سامى محمد5819

 عمر محمد سامى محمد5820

 محمد على محمد سرحان محمد5821

 سليم إبراهيم سليم سرى محمد5822

 محمدين احمد سعد محمد5823

 احمد حسن سعد محمد5824

 احمد رزق سعد محمد5825

 عطيه الفتاح عبد سعد محمد5826

 مرسى عزت سعد محمد5827

 جعفر على سعد محمد5828

 جالل على سعد محمد5829

 هللا عبد عواد سعد محمد5830

 محمد قاسم سعد محمد5831

 محمد بدوى محمد سعد محمد5832

 حسن محمد سعد محمد5833

 محمد محمد سعد محمد5834

 سالم محمود سعد محمد5835

 على محمود سعد محمد5836

 محمود على سعدى محمد5837

 رفاعه احمد سعيد محمد5838

 عطيه احمد سعيد محمد5839

 فوزى احمد سعيد محمد5840

 محمد احمد سعيد محمد5841

 بدوى محمد احمد سعيد محمد5842

 الدين بدر منصور احمد سعيد محمد5843

السعيد إبراهيم المغاورى سعيد محمد5844

 شحاته امين سعيد محمد5845

 حماده عالم إسماعيل سعيد محمد5846

 حلفاوى جمعه سعيد محمد5847

 العزم أبو حامد سعيد محمد5848

 احمد زكى سعيد محمد5849

 المعطى عبد سعد سعيد محمد5850

 موسى محمد الحكم عبد سعيد محمد5851

 المكارم أبو الرشيد عبد سعيد محمد5852

 الرجالتى السميع عبد سعيد محمد5853

 عوض الصبور عبد سعيد محمد5854

 درويش حسن العزيز عبد سعيد محمد5855

 عمار محمود العظيم عبد سعيد محمد5856

 صالح عبدالرحمن سعيد محمد5857

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 منصور عطيه سعيد محمد5858

 المقصود عبد عفيفى سعيد محمد5859

 سعيد عيسى سعيد محمد5860

 محمود هللا فتح سعيد محمد5861

 محمد فتوح سعيد محمد5862

 الواحد عبد قرنى سعيد محمد5863

 الغرابلى محمد سعيد محمد5864

 رجب محمد سعيد محمد5865

 يوسف مرسى محمد سعيد محمد5866

 فاضل محمود سعيد محمد5867

 محمد محمود سعيد محمد5868

 هاشم محمد محمود سعيد محمد5869

 حفنى نادى سعيد محمد5870

 على وهبى سعيد محمد5871

 العوضى عبده يمانى سعيد محمد5872

 سنوسى الدايم عبد سالمه محمد5873

 النجار محمد مصطفى سالمه محمد5874

 محمد منصور سالمه محمد5875

 محمد دردير سليم محمد5876

 سليمان إسماعيل سليمان محمد5877

محمد عباس سليمان محمد5878

 سيد حجازي فرج سليمان محمد5879

 يوسف الرحمن عبد محمد سليمان محمد5880

 محمد محمود سليمان محمد5881

 مهنى احمد سمير محمد5882

 سالمه امين سمير محمد5883

 عافيه محمد إبراهيم سمير محمد5884

 إبراهيم توفيق سمير محمد5885

 إبراهيم رمزى سمير محمد5886

 محمد على شامخ سمير محمد5887

 الوهاب عبد العاطى عبد سمير محمد5888

 الرب جاد عثمان سمير محمد5889

 عرفه محمد عرفه سمير محمد5890

 سالمان الجواد عبد فرج سمير محمد5891

 عيد محمد سمير محمد5892

 خالف احمد سيد محمد5893

 مبارك احمد سيد محمد5894

 محمد احمد سيد محمد5895

 على محمد العربى سيد محمد5896

 السيد إبراهيم سيد محمد5897

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 حسان إسماعيل سيد محمد5898

 محمد توفيق سيد محمد5899

 على حامد سيد محمد5900

 دسوقى حبيب سيد محمد5901

 حسين رمضان سيد محمد5902

 عثمان رمضان سيد محمد5903

 السيد رمضان زكريا سيد محمد5904

 مرسى سعيد سيد محمد5905

 احمد سيد سيد محمد5906

 عباس شحاته سيد محمد5907

 سيد عامر سيد محمد5908

 سليمان الراضى عبد سيد محمد5909

 احمد الرحمن عبد سيد محمد5910

 الهوارى محمود الستار عبد سيد محمد5911

 محمد السميع عبد سيد محمد5912

 خير  الصادق عبد سيد محمد5913

 بسيونى المنعم عبد سيد محمد5914

 سيد المنعم عبد سيد محمد5915

 عساف عثمان سيد محمد5916

 قطب عمران سيد محمد5917

 عبدالالهى غريب سيد محمد5918

 الجبان احمد محمد سيد محمد5919

 سرور حسن محمد سيد محمد5920

 سيد محمد سيد محمد5921

 السيد على محمد سيد محمد5922

 محمد محمود سيد محمد5923

 محمد محمود محمود سيد محمد5924

 مبارك احمد مصطفى سيد محمد5925

 كفافى نادى سيد محمد5926

 الصادق يونس سيد محمد5927

 حسين محمود الدين سيف محمد5928

 محمد إسماعيل شاهين محمد5929

 عطيه إبراهيم شبل محمد5930

 الوهاب عبد العزيز عبد شحاته محمد5931

 مجاهد احمد الدين شرف محمد5932

 الدين شرف السيد الدين شرف محمد5933

 عمير الفتاح عبد الدين شرف محمد5934

 محمد على شريف محمد5935

 فهمى محمد شريف محمد5936

 حسانين احمد شعبان محمد5937

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 البكرى شعبان احمد شعبان محمد5938

 ازهرى محمد شعبان محمد5939

 مدكور محمد شعبان محمد5940

يسن محمد شعبان محمد5941

 مصطفى نجم شعبان محمد5942

 هللا عبد على شعالن محمد5943

 مندور الجواد عبد شفيق محمد5944

 العليم عبد خضير شكرى محمد5945

 إسماعيل على شكرى محمد5946

 زهرة البهى محمد شكرى محمد5947

 احمد احمد الدين شمس محمد5948

 الدين نور إبراهيم شوقى محمد5949

 هللا خلف مبروك عباس شوقى محمد5950

 إسماعيل محمد صابر محمد5951

 عبدالبارى محمد صابر محمد5952

 محمد محمد صابر محمد5953

موسى محمود صابر محمد5954

 الطوخى السيد صالح محمد5955

طــه حسن صالح محمد5956

 صالح صالح صالح محمد5957

 موسى محمد صالح محمد5958

 احمد محمود صالح محمد5959

 شرف أبو احمد احمد صبحى محمد5960

 خليل خضر صبحى محمد5961

 محمد زايد صبحى محمد5962

 الجندى السالم عبد صبحى محمد5963

 عيسى الغفار عبد الظاهر عبد صبحى محمد5964

 محمد العزيز عبد صبحى محمد5965

يوسف المجيد عبد صبحى محمد5966

 على احمد المولى عبد صبحى محمد5967

 شلبايه السيد متولى صبحى محمد5968

 هللا عبد محمد صبحى محمد5969

 حسن احمد صبرى محمد5970

 دياب حسن السيد صبرى محمد5971

 حمدان حماده صبرى محمد5972

 شامه أبو خليفه صبرى محمد5973

 إسماعيل طلب عابد صبرى محمد5974

 محمود الحميد عبد صبرى محمد5975

 هللا حسب الفتاح عبد صبرى محمد5976

 صباح عطيه صبرى محمد5977

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 هللا عوض على صبرى محمد5978

 على محمد صبرى محمد5979

 حسن محمد مصطفى صبرى محمد5980

 زقزوق هاشم صبرى محمد5981

 سليمان طه الدين صفى محمد5982

 المظالى احمد صالح محمد5983

 محمود احمد صالح محمد5984

 راشد محمود احمد الدين صالح محمد5985

 احمد إبراهيم الدين صالح محمد5986

 حسن إبراهيم الدين صالح محمد5987

 على أنور الدين صالح محمد5988

 عالم التواب عبد الدين صالح محمد5989

 رضوان عقيل الدين صالح محمد5990

 المعاطى أبو محمد الدين صالح محمد5991

 متولى على محمد الدين صالح محمد5992

 راشد محمد السيد صالح محمد5993

 هللا عبيد إبراهيم صالح محمد5994

 عفيفى محمد إبراهيم صالح محمد5995

 الجزيرى إسماعيل صالح محمد5996

 الجواد عبد المجد أبو صالح محمد5997

 مصطفى محمد حسين صالح محمد5998

 يوسف زكى صالح محمد5999

 حسن احمد صبرى صالح محمد6000

 عابدين إبراهيم طه صالح محمد6001

 محمد طه صالح محمد6002

 قنديل محمد عباس صالح محمد6003

الجواد عبد صالح محمد6004

 خليفه محمد الجواد عبد صالح محمد6005

 محمود الرحيم عبد صالح محمد6006

 محمد العزيز عبد صالح محمد6007

 محمد العزيز عبد صالح محمد6008

 السيد العليم عبد صالح محمد6009

 الرسول عبد الفتاح عبد صالح محمد6010

 على هللا عبد صالح محمد6011

 محمد الناصر عبد صالح محمد6012

 الرازق عبد فؤاد صالح محمد6013

 احمد قرنى صالح محمد6014

 إبراهيم لبيب صالح محمد6015

 إسماعيل متولى صالح محمد6016

 موسى احمد محمد صالح محمد6017

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 صالح محمد صالح محمد6018

 الفضيل عبد محمد صالح محمد6019

 المجيد عبد محمد صالح محمد6020

 عجمى محمد صالح محمد6021

 المالك عبد محمود صالح محمد6022

 ضبع محمد ضبع محمد6023

 محمد الباقى عبد هللا ضيف محمد6024

 عيد خالد طارق محمد6025

 عوده السيد كامل طارق محمد6026

 حسين محمد طارق محمد6027

 حنفى امين طايع محمد6028

 دوير إبراهيم المنصف عبد طالل محمد6029

 جودت حسين طلعت محمد6030

 محمد رياض طلعت محمد6031

 حرفوش سليمان طلعت محمد6032

 إبراهيم محمود طلعت محمد6033

 صالح مختار طلعت محمد6034

 محمد زيدان طه محمد6035

 ادم على عابد محمد6036

 محمد موسى عابد محمد6037

 هللا اش محمد عابدين محمد6038

 الدايم عبد محمد عابدين محمد6039

 حسانين احمد عادل محمد6040

 على احمد عادل محمد6041

 الصادق عبد ادريس عادل محمد6042

 الشيات إبراهيم عادل محمد6043

 النحاس بيومى عادل محمد6044

 السعود أبو حسن عادل محمد6045

 الجمال إبراهيم سليمان عادل محمد6046

رمضان محمود سيد عادل محمد6047

 محمد الظاهر عبد عادل محمد6048

 حسن العاطى عبد عادل محمد6049

 محمد العزيز عبد عادل محمد6050

 محمد الواحد عبد عادل محمد6051

 الغفار عبد الودود عبد عادل محمد6052

 الجوهرى الرحمن عبد فهمى على عادل محمد6053

 الشيمى محمد عادل محمد6054

 الجوهرى إسماعيل محمد عادل محمد6055

 راتب محمد عادل محمد6056

 سليم محمد عادل محمد6057

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 طالب أبو محمد محمد عادل محمد6058

 شريف موسى محمد عادل محمد6059

 السيد محمود عادل محمد6060

 محمد سيد مصطفى عادل محمد6061

 نجم متولى محمد عارف محمد6062

 على محمد عاشور محمد6063

 محمود الفتاح عبد عاصم محمد6064

 الحليم عبد رشاد عاطف محمد6065

 محمد شعبان عاطف محمد6066

 خضرى الهادى عبد عاطف محمد6067

طه فهمى عاطف محمد6068

 عرفات فؤاد عاطف محمد6069

 يوسف بدوى محمد عاطف محمد6070

 الرحمن عبد محمد عاطف محمد6071

 محمود محمد عاطف محمد6072

 الكريم جاد محمود عاطف محمد6073

 احمد الدين محى عاطف محمد6074

 سيد هاشم عاطف محمد6075

 على متولى عامر محمد6076

 شتيه السيد عباس محمد6077

 عباس الحميد عبد عباس محمد6078

 هللا عطا سليمان حافظ الباسط عبد محمد6079

 محمد حسانين الباسط عبد محمد6080

 موسى فرج الباسط عبد محمد6081

 بكر أبو محمد الباسط عبد محمد6082

 الباسط عبد محمد الباسط عبد محمد6083

 إبراهيم محمود الباسط عبد محمد6084

 متولى إبراهيم التواب عبد محمد6085

 عبده المقصود عبد طه التواب عبد محمد6086

 الحفيظ عبد على التواب عبد محمد6087

 فرحان هللا عبد محمد الجليل عبد محمد6088

 الجواد عبد قصراوى الجواد عبد محمد6089

 سليم مصطفى الحافظ عبد محمد6090

 عطاى الموال عبد الحاكم عبد محمد6091

 الصادق محمود الحسيب عبد محمد6092

 رمضان مندور الحفيظ عبد محمد6093

 محمود احمد الحكم عبد محمد6094

 احمد حلمى الحكم عبد محمد6095

 قمر السيد محمد الحكيم عبد محمد6096

 احمد المقصود عبد الحليم عبد محمد6097

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 عطيه السيد الحميد عبد محمد6098

 محمد إبراهيم الحميد عبد محمد6099

 حسنين حسين الحميد عبد محمد6100

 صالح حسين الحميد عبد محمد6101

 محمد حسين الحميد عبد محمد6102

 إبراهيم خليل الحميد عبد محمد6103

 محمود راشد الحميد عبد محمد6104

 محمد سالم الحميد عبد محمد6105

 سليم هللا عبد الحميد عبد محمد6106

 محمد هللا عبد الحميد عبد محمد6107

 جمعه امين المنعم عبد الحميد عبد محمد6108

 الدايم عبد محمد على الحميد عبد محمد6109

 على عمر الحميد عبد محمد6110

 خليفه احمد على محمد الحميد عبد محمد6111

 عويس محمد الحميد عبد محمد6112

 زيد أبو محمد محمد الحميد عبد محمد6113

  على محمود الحميد عبد محمد6114

 محمد إبراهيم الخالق عبد محمد6115

 احمد محمد الخالق عبد محمد6116

 الفرماوى حسين الدايم عبد محمد6117

 الرازق عبد احمد الرازق عبد محمد6118

 محمود على الرازق عبد محمد6119

 إبراهيم محمد الرازق عبد محمد6120

 الرحمن عبد احمد الرحمن عبد محمد6121

 محمد الصغير الرحمن عبد محمد6122

 سليمان بكر الرحمن عبد محمد6123

 محمد حسين الرحمن عبد محمد6124

 الرحمن عبد حلمى الرحمن عبد محمد6125

 حسنين محمد الرحمن عبد محمد6126

 الحميد عبد مصطفى الرحمن عبد محمد6127

 حسين حسن الرحيم عبد محمد6128

 على سيد الرحيم عبد محمد6129

 القادر عبد العزيز عبد الرحيم عبد محمد6130

 حسن محمد الرحيم عبد محمد6131

 سرحان محمود الرسول عبد محمد6132

 القاضي يوسف الرسول عبد محمد6133

الواحد عبد جيالنى الرؤف عبد محمد6134

 الصادق عبد صالح الستار عبد محمد6135

 محمد كمال الستار عبد محمد6136

 قنديل محمود الستار عبد محمد6137

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 إبراهيم يوسف الستار عبد محمد6138

 السالم عبد الرحمن عبد السالم عبد محمد6139

 السالم عبد فضل السالم عبد محمد6140

 النوبى محمد السالم عبد محمد6141

 السالم عبد محمد السالم عبد محمد6142

 حمزه السيد السيد عبد محمد6143

 القادر عبد طه الصبور عبد محمد6144

 ادم على الصبور عبد محمد6145

 المجيد عبد محمد الصبور عبد محمد6146

 الهادى عبد أحمد العال عبد محمد6147

 العال عبد المقصود عبد العال عبد محمد6148

 الاله عبد محمد العبود عبد محمد6149

 محمود احمد العزيز عبد محمد6150

 محمود حنفى العزيز عبد محمد6151

 الصبحى الرحمن عبد العزيز عبد محمد6152

 الحميد عد عزت العزيز عبد محمد6153

 احمد على العزيز عبد محمد6154

 طلبه محمد العزيز عبد محمد6155

 العزيز عبد محمد العزيز عبد محمد6156

 العزيز عبد محمد العزيز عبد محمد6157

 سعد إبراهيم العظيم عبد محمد6158

 محمد حسن العظيم عبد محمد6159

 على خلف العظيم عبد محمد6160

 الربع السيد كامل العظيم عبد محمد6161

 غريب حسن محمود العظيم عبد محمد6162

 اللطيف عبد محمد الغفور عبد محمد6163

محمد السعدى الفتاح عبد محمد6164

 محمد حسين الفتاح عبد محمد6165

 إبراهيم حميده الفتاح عبد محمد6166

 حسن سعد الفتاح عبد محمد6167

 محمود سلطان الفتاح عبد محمد6168

 الفتاح عبد القادر عبد الفتاح عبد محمد6169

 السيد محمد الفتاح عبد محمد6170

 حسن محمد الفتاح عبد محمد6171

 حسن محمد الفتاح عبد محمد6172

 سالم جمعه القادر عبد محمد6173

 عمار الغنى عبد القادر عبد محمد6174

 المجد أبو عوض القادر عبد محمد6175

 النجار محمد الكريم عبد محمد6176

 عمران محمد الكريم عبد محمد6177

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

  الطيب يوسف الكريم عبد محمد6178

 اللطيف عبد إبراهيم اللطيف عبد محمد6179

 حسين سعد اللطيف عبد محمد6180

 احمد محمد اللطيف عبد محمد6181

 حسن محمد اللطيف عبد محمد6182

 وفا محمد اللطيف عبد محمد6183

 الرحيم عبد حسيب هللا عبد محمد6184

 خليل النعيم عبد هللا عبد محمد6185

 الكريم جاد على هللا عبد محمد6186

 يوسف فتحى هللا عبد محمد6187

 المهدى محمود كساب هللا عبد محمد6188

 هللا عبد رافت محمد هللا عبد محمد6189

 على مصطفى هللا عبد محمد6190

 توفيق على يوسف هللا عبد محمد6191

 عثمان احمد المجيد عبد محمد6192

 محمد المجيد عبد عمر المجيد عبد محمد6193

 صالح حسين المحسن عبد محمد6194

 على احمد المعز عبد محمد6195

 صالح الفتوح أبو المعز عبد محمد6196

 إبراهيم احمد المقصود عبد محمد6197

 محمد حسن الفتاح عبد المقصود عبد محمد6198

 على محمد المنطلب عبد محمد6199

 احمد حسن المنعم عبد محمد6200

 إبراهيم الرحمن عبد المنعم عبد محمد6201

 مصطفى العال عبد المنعم عبد محمد6202

 اسحق القادر عبد المنعم عبد محمد6203

 العاطى عبد القادر عبد المنعم عبد محمد6204

 العال عبد على هللا عبد المنعم عبد محمد6205

 احمد عتريس المنعم عبد محمد6206

 إبراهيم احمد على المنعم عبد محمد6207

 احمد محمد المنعم عبد محمد6208

 على حسن محمد المنعم عبد محمد6209

 الحميد عبد كمال محمود المنعم عبد محمد6210

 عراقى موسى المنعم عبد محمد6211

المجد أبو خليفه الموجود عبد محمد6212

 عمر محمد المولى عبد محمد6213

 السمان حافظ الناصر عبد محمد6214

 جاد فرج على الناصر عبد محمد6215

 حسن كامل الناصر عبد محمد6216

 خميس احمد احمد النبى عبد محمد6217

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 هللا جاب طايل النبى عبد محمد6218

 محمد العزيز عبد النبى عبد محمد6219

 سالم الفتاح عبد النبى عبد محمد6220

 العال أبو محمد النبى عبد محمد6221

 إبراهيم الوهاب عبد الهادى عبد محمد6222

 محمد السنوسى الوهاب عبد محمد6223

 الرحمن عبد الحسن أبو الوهاب عبد محمد6224

 حسن محمد عباس الوهاب عبد محمد6225

 الغريب محمد لشافى عبد محمد6226

 الستار عبد عبدالجليل محمد6227

 سيد محمد عبدهللا محمد6228

 محمود حسن عبده محمد6229

 احمد سيد عبده صالح عبده محمد6230

 احمد سيد عبده صالح عبده محمد6231

 فرغلى العال عبد عبده محمد6232

 الرحمن عبد على عبده محمد6233

 احمد هللا عوض عبده محمد6234

 محمد يسن عبيد محمد6235

 عثمان حسن عثمان محمد6236

 حافظ عباس عثمان محمد6237

 محمد محمد عثمان محمد6238

 حجازى محمود عثمان محمد6239

 محمد محمود عثمان محمد6240

 إسماعيل السيد عدلى محمد6241

 راشد مراد عدلى محمد6242

 ربه عبد محمود عربى محمد6243

 سالم أبو ابراهيم عرفه محمد6244

 الخير أبو السالم عبد عرفه محمد6245

 احمد سالم جوده عزت محمد6246

 رمضان محمد عزت محمد6247

 شما معوض عزت محمد6248

 شما معوض عزت محمد6249

 إبراهيم محمد الدين عزيز محمد6250

 جعوان مهدى طلبه عزيز محمد6251

 السيد احمد عشرى محمد6252

 حسين إبراهيم الدين عصام محمد6253

 محمد ياسين الدين عصام محمد6254

 مرسى رمضان عصام محمد6255

 حسين هللا عبد عصام محمد6256

 على بدر محمد عصام محمد6257

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 العظيم عبد محمد عصام محمد6258

 رزق مصطفى عصام محمد6259

 احمد السيد عصمت محمد6260

 دسوقى احمد عطا محمد6261

 احمد احمد سيد عطا محمد6262

 محمد إبراهيم عطيتو محمد6263

 محمد إبراهيم عطيه محمد6264

 حسن رشاد عطيه محمد6265

 محمد احمد سيد عطيه محمد6266

المرشدى عبده عطيه محمد6267

 عفيفى محمد عفيفى محمد6268

 الرحمن عبد متولى احمد عالء محمد6269

 الفضل أبو توفيق الدين عالء محمد6270

صيام هالل الحميد عبد الدين عالء محمد6271

 إبراهيم محمد الدين عالء محمد6272

 حسن محمد الدين عالء محمد6273

 المطلب عبد على عالء محمد6274

 العاطى عبد حسين مبارك عالء محمد6275

 سالمه محمد محمد عالء محمد6276

 مصطفى الرحمن عبد يوسف عالم محمد6277

 الرحمن عبد محمود الدين علم محمد6278

 خليفه احمد على محمد6279

 على احمد على محمد6280

 على احمد على محمد6281

 على احمد على محمد6282

 نجيب محمد احمد على محمد6283

 امين السيد على محمد6284

 زايد السيد على محمد6285

 هشام على العقيلى على محمد6286

 هللا عبد السيد على إبراهيم على محمد6287

 العبدالوى محمد إبراهيم على محمد6288

 على إسماعيل على محمد6289

 جوده على جمعه على محمد6290

 على حامد على محمد6291

 العدوى محمد حامد على محمد6292

 مصطفى حجاج على محمد6293

 على حسين على محمد6294

 عمر حسين على محمد6295

 مصطفى حسين على محمد6296

 يوسف رمضان على محمد6297

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 احمد فضل العابدين زين على محمد6298

 محمد زين زين على محمد6299

 على سيد على محمد6300

 على صبح على محمد6301

 مرسى عباس على محمد6302

 محمد الحفيظ عبد على محمد6303

 هاشم الحميد عبد على محمد6304

 شحاته على العال عبد على محمد6305

 اللطيف عبد العزيز عبد على محمد6306

 عرايس أبو على القوى عبد على محمد6307

 احمد هللا عبد على محمد6308

 على هللا عبد على محمد6309

 اللطيف عبد الوهاب عبد على محمد6310

 بيومى ربه عبد على محمد6311

 حسن غزالى على محمد6312

 سليم السيد فوزى على محمد6313

 احمد محمد على محمد6314

 امين احمد محمد على محمد6315

 حسين محمد على محمد6316

 الفتاح عبد محمد على محمد6317

 حسين طه على محمد على محمد6318

 قاسم محمد على محمد6319

 قاسم محمد على محمد6320

 الدين نور محمد على محمد6321

 عطيه محمود على محمد6322

 عبيد مصطفى على محمد6323

 محمد يوسف على محمد6324

 محمد يوسف على محمد6325

 فريد شحاته الدين عماد محمد6326

القرواش محمد الدين عماد محمد6327

 إبراهيم محمد عماد محمد6328

 محمد النجار عمر محمد6329

 حسن خليفه عمر محمد6330

 اسماعيل فتحى عمر محمد6331

 الوهاب عبد محمد عمر محمد6332

 محمود هاشم عمر محمد6333

 العنانى احمد سيد عنانى محمد6334

 خضر إبراهيم هللا عوض محمد6335

 خليفه احمد عيد محمد6336

 محمد سعد عيد محمد6337

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 هللا جاب المعتمد عبد عيد محمد6338

 مصطفى السمانى عيسى محمد6339

 الرحمن عبد حسنين عيسى محمد6340

 ديب محمد سعد غريب محمد6341

 الظاهر عبد الوردانى فاروق محمد6342

 محمد حسانين فاروق محمد6343

 محمد السيد الجواد عبد فاروق محمد6344

 محمد الحكيم عبد فاروق محمد6345

 حمود الرؤوف عبد فاروق محمد6346

 سيد السالم عبد فاروق محمد6347

 رضوان محمد فاروق محمد6348

 ثابت لطفى فاضل محمد6349

 على السيد احمد فايز محمد6350

 مراجع زكى فايز محمد6351

 صبره الشافى عبد هللا فتح محمد6352

 اليزيد أبو احمد فتحى محمد6353

 سليم صابر احمد فتحى محمد6354

 الموجود عبد احمد فتحى محمد6355

 فرج المنشاوى فتحى محمد6356

 مهران الفتوح أبو فتحى محمد6357

 النعيم عبد حسن فتحى محمد6358

 رجب احمد حمدى فتحى محمد6359

محمد سعد فتحى محمد6360

محمد إبراهيم سليمان فتحى محمد6361

 يوسف سيد فتحى محمد6362

 محمد الحميد عبد فتحى محمد6363

 مسلم الرازق عبد فتحى محمد6364

 حسن محمد فتحى محمد6365

عمر رشاد محمد فتحى محمد6366

 سالمان محمد فتحى محمد6367

 الرحيم عبد محمد فتحى محمد6368

 عوض محمد فتحى محمد6369

 عوض محمد فتحى محمد6370

 الهادى عبد كمال محمد فتحى محمد6371

 محمد محمود فتحى محمد6372

 غبور موسى فتحى محمد6373

 السيد احمد محمد فتوح محمد6374

 مصطفى محمد فراج محمد6375

 اللطيف عبد عباس هللا فرج محمد6376

 الجواد عبد إبراهيم فرج محمد6377

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 هللا عبد الليف أبو فرج محمد6378

 النوبى حباشى فرج محمد6379

 حسين الرحيم عبد فرج محمد6380

 محمد امين محمد فرج محمد6381

 على محمد فرج محمد6382

 قطب محمد فرج محمد6383

 حسن خلف احمد فريد محمد6384

 هللا سعدعطيه فريد محمد6385

 الفتوح أبو محمد فريد محمد6386

 عطيه المقصود عبد فكرى محمد6387

 السيد فهيم فكرى محمد6388

 سالمه عيسى محمد فكرى محمد6389

 شعبان فوده احمد فوزى محمد6390

 محمد الاله عبد امين فوزى محمد6391

 إبراهيم حامد فوزى محمد6392

 الشيمى احمد حسن فوزى محمد6393

 رسالن حسن فوزى محمد6394

 محمد حسن فوزى محمد6395

 محمد رمضان فوزى محمد6396

 شعبان فوزى محمد6397

 الباقى عبد صابر فوزى محمد6398

 العزم أبو العزيز عبد فوزى محمد6399

 محمد المنعم عبد فوزى محمد6400

 على محمد فوزى محمد6401

 النادى مصطفى فوزى محمد6402

 محمد ياسين فوزى محمد6403

 منصور حافظ فؤاد محمد6404

 محمد منصور فؤاد محمد6405

 شعله محمد حامد مساعد فيصل محمد6406

 خليل قاسم سيد قاسم محمد6407

 هللا عوض شعبان قاسم محمد6408

 محمد الصبور عبد قاسم محمد6409

 السيد سالم قدرى محمد6410

 صديق محمود قدرى محمد6411

 الحميد عبد ثابت قليد محمد6412

 حماد حازم قناوى محمد6413

 موسى محمد حسين كامل محمد6414

 خليل خليفه كامل محمد6415

 الدين عز المنعم عبد كامل محمد6416

 شاذلى محمد كامل محمد6417

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 الدين على كامل محمد كامل محمد6418

 زيد أبو احمد كمال محمد6419

 صادق احمد كمال محمد6420

 هللا عبد احمد الدين كمال محمد6421

 احمد كمال احمد الدين كمال محمد6422

 سالم أبو محمد احمد الدين كمال محمد6423

 جاد حسين الدين كمال محمد6424

 المطلب عبد حسين الدين كمال محمد6425

 القصيبى إبراهيم كمال محمد6426

 على حسين كمال محمد6427

 مدنى شريف كمال محمد6428

 احمد طاهر كمال محمد6429

 المجد أبو الحميد عبد كمال محمد6430

 احمد محمد عبده كمال محمد6431

 الدحلوب محمد كمال محمد6432

 إبراهيم محمد كمال محمد6433

 حسين محمد كمال محمد6434

  السيد عبد محمد كمال محمد6435

 على محمد كمال محمد6436

 عبيد محمد محمد كمال محمد6437

 مصطفى محمد كمال محمد6438

 محمد محمود كمال محمد6439

المجد ابة حامد لطفى محمد6440

 خاطر خليفه لطفى محمد6441

 جالل الفتاح عبد لطفى محمد6442

 الديب سالم لملوم محمد6443

 حماد محمد لملوم محمد6444

 صديق خضر ماهر محمد6445

 إسماعيل محمد مبارك محمد6446

 سيد محمود مبارك محمد6447

 هنداوى سيد حسن مبروك محمد6448

 هنداوى سيد حسن مبروك محمد6449

 محمد فهمى مبروك محمد6450

 زاهر حسن العرب مجد محمد6451

 جنيدى محمد احمد مجدى محمد6452

 عماره العنين أبو مجدى محمد6453

إبراهيم حسن مجدى محمد6454

 حامد حسنين مجدى محمد6455

خميس حسين مجدى محمد6456

 على حسين مجدى محمد6457

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 احمد حمدان مجدى محمد6458

 على بدوى شيحه مجدى محمد6459

 المجيد عبد عزولى طلعت مجدى محمد6460

 سالم الجواد عبد مجدى محمد6461

 عوض الرازق عبد مجدى محمد6462

 الحميد عبد العظيم عبد مجدى محمد6463

 غريب المجيد عبد مجدى محمد6464

 سيد المنعم عبد مجدى محمد6465

 هندى عفيفى مجدى محمد6466

 المطلب عبد عيسوى مجدى محمد6467

 إبراهيم الكريم فضل مجدى محمد6468

 احمد الحسينى محمد مجدى محمد6469

 خليل حسن محمد مجدى محمد6470

 زكى محمد مجدى محمد6471

 الحميد عبد محمد مجدى محمد6472

 زينه غانم محمد مجدى محمد6473

 إسماعيل مصطفى مجدى محمد6474

 الحكيم عبد شوقى محروس محمد6475

 إبراهيم مصطفى محروس محمد6476

 حسين يوسف محروس محمد6477

 إبراهيم احمد محسن محمد6478

 العزيز عبد رفعت محسن محمد6479

حميد سليم محسن محمد6480

شمس السيد شعبان محسن محمد6481

 احمد محمد الفتاح عبد محسن محمد6482

 أنور محمد محسن محمد6483

 محمد محمود محسن محمد6484

 عمران سليمان محفوظ محمد6485

 محمود اسماعيل محمد محمد6486

عافيه محمد السيد محمد محمد6487

 حسين السيد الشربينى محمد محمد6488

 على الموافى محمد محمد6489

 احمد امبابى محمد محمد6490

 السيد إبراهيم محمد محمد6491

 النعيم عبد إسماعيل محمد محمد6492

 محمد الصادق ثروت محمد محمد6493

 الصعيدى حاتم محمد محمد6494

 شعبان حسانين محمد محمد6495

 عابدين السيد محمود حسنى محمد محمد6496

 حسن حسين محمد محمد6497

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 على خليفه محمد محمد6498

 القاضي يوسف امين رضا محمد محمد6499

 محمد رياض محمد محمد6500

 محمد الكريم عبد الدين ضياء محمد محمد6501

 سالم العال عبد الباقى عبد محمد محمد6502

محمد الكريم عبد البر عبد محمد محمد6503

 النجار احمد الحميد عبد محمد محمد6504

 محمد المجيد عبد محمد محمد6505

 محمد المحسن عبد محمد محمد6506

 الحناوى الحميد عبد الوكيل عبد محمد محمد6507

 سليمان الحليم عبد الدين عصام محمد محمد6508

 دعبيس محمد عباس فايز محمد محمد6509

 على الدين كمال محمد محمد6510

 زايد مرسى محمد محمد6511

 السيد نعمان محمد محمد6512

 شحاته محمود يحيى محمد محمد6513

 سيد محمود محمدى محمد6514

 زكرى احمد احمد محمود محمد6515

 السايح احمد محمود محمد6516

 السيد احمد محمود محمد6517

 الضوى احمد محمود محمد6518

توفيق احمد محمود محمد6519

الاله عبد احمد محمود محمد6520

 على احمد محمود محمد6521

 محمد احمد محمود محمد6522

 النجار إبراهيم محمود محمد6523

 على إبراهيم محمود محمد6524

 على الحسن أبو محمود محمد6525

 بزيدى توفيق محمود محمد6526

 النقيب طه حسانين محمود محمد6527

 حسين حسن محمود محمد6528

 سيد شاذلى حنفى محمود محمد6529

 محمود حنفى محمود محمد6530

 مصطفى رشدى محمود محمد6531

 محمد زاهر محمود محمد6532

 طنطاوى سليم محمود محمد6533

 قبانى حسين عباس محمود محمد6534

 صبيح محمد عباس محمود محمد6535

 محمد الحميد عبد محمود محمد6536

 شبانه الخالق عبد محمود محمد6537

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 قلقيله محمود الرحيم عبد محمود محمد6538

 محمود العليم عبد محمود محمد6539

 السالم عبد الفضيل عبد محمود محمد6540

 محمد الفضيل عبد محمود محمد6541

 فوده العوضى هللا عبد محمود محمد6542

 محمود الهادى عبد محمود محمد6543

 المجيد عبد الوهاب عبد محمود محمد6544

 حسين على محمود محمد6545

 العزيز عبد نبى غالم محمود محمد6546

 إبراهيم فتحى محمود محمد6547

 زيدان فتحى محمود محمد6548

 عيد قرنى محمود محمد6549

 محمد قناوى محمود محمد6550

 القصاص محمد محمود محمد6551

 زيد أبو محمد محمود محمد6552

 بعيبر محمد محمود محمد6553

 احمد جابر محمد محمود محمد6554

 سليمان محمد محمود محمد6555

 الدين سيف محمد محمود محمد6556

 الحليم عبد محمد محمود محمد6557

 العزيز عبد محمد محمود محمد6558

 احمد على محمد محمود محمد6559

 يمانى عمران محمد محمود محمد6560

 هندى محمد محمد محمود محمد6561

 حمزه محمود محمد محمود محمد6562

 محجوب محمود محمد محمود محمد6563

محمد مصطفى محمود محمد6564

 احمد موسى محمود محمد6565

 طيبه حسين يوسف محمود محمد6566

 قناوى الدين محى محمد6567

 صالح محمد الدين محى محمد6568

 محمد كمال على محى محمد6569

 احمد سليم مدثر محمد6570

 محمد الحميد عبد مدحت محمد6571

 حماد محمد مدحت محمد6572

 حسن حامد مرزوق محمد6573

 مرسى قرنى مرسى محمد6574

 مرسى محمد مرسى محمد6575

 محمد احمد مروان محمد6576

 محمد حجاج مسعد محمد6577

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 حجازى محمد مسعد محمد6578

 نايل أبو إسماعيل احمد مصطفى محمد6579

 هللا عبد احمد مصطفى محمد6580

 عرفه احمد مصطفى محمد6581

 محمد احمد مصطفى محمد6582

 حسنين ارفاوى مصطفى محمد6583

 محمد الطاهر مصطفى محمد6584

 مصطفى حسن إبراهيم مصطفى محمد6585

 محمد إبراهيم مصطفى محمد6586

 على محمد إبراهيم مصطفى محمد6587

 هللا عبد بركات مصطفى محمد6588

 على سيد مصطفى محمد6589

 احمد الحكيم عبد صابر مصطفى محمد6590

 مصطفى الحكيم عبد مصطفى محمد6591

 النحاس الصمد عبد مصطفى محمد6592

 احمد العزيز عبد مصطفى محمد6593

 إبراهيم العزيز عبد مصطفى محمد6594

 فرغلى محمد العزيز عبد مصطفى محمد6595

 هللا عبد عبدالرحمن مصطفى محمد6596

 حسن عرابى مصطفى محمد6597

 مصطفى احمد فتحى مصطفى محمد6598

 حريفه أبو جاد فهمى مصطفى محمد6599

 طه فهيم مصطفى محمد6600

 المجيد عبد فوزى مصطفى محمد6601

 الدسوقى محمد كمال مصطفى محمد6602

 فضل ماضى مصطفى محمد6603

 خليل محمد مصطفى محمد6604

 صيام محمد مصطفى محمد6605

 فرج محمد مصطفى محمد6606

 محمد محمد مصطفى محمد6607

 زغلول مصطفى محمد مصطفى محمد6608

 شلبى السيد محمود مصطفى محمد6609

 رضوان محمود مصطفى محمد6610

 محمد محمود مصطفى محمد6611

 احمد الفتوح أبو مصلح محمد6612

 الفخرانى مصلحى محمد مصلحى محمد6613

 السيد السعود أبو معتز محمد6614

 راشد شحاته معروف محمد6615

 حسبو عليوه معوض محمد6616

 سيد احمد ممدوح محمد6617

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 سحلى أبو فخرى النجا أبو ممدوح محمد6618

 احمد حافظ ممدوح محمد6619

 حسن العال عبد ممدوح محمد6620

 الموجود عبد كامل ممدوح محمد6621

 على الدسوقى محمد ممدوح محمد6622

 الصباغ محمد ممدوح محمد6623

 حسين محمد ممدوح محمد6624

 عوض محمد ممدوح محمد6625

 شامخ مهنا ممدوح محمد6626

 موسى احمد يوسف ممدوح محمد6627

 على محمد بدوى منتصر محمد6628

 سالم قنديل المجيد عبد مندوه محمد6629

 منصور سيد على منصور محمد6630

 إسماعيل بهنساوى منير محمد6631

 المغربى محمد سيد منير محمد6632

 المقصود عبد احمد مهدى محمد6633

 مهنى رشاد موريس محمد6634

 الصادق راشد موسى محمد6635

 صالح صالح موسى محمد6636

 الخولى محمد النبى عبد موسى محمد6637

 موسى مصطفى موسى محمد6638

 محمد قطب مؤمن محمد6639

 الدسوقى محمد ناجد محمد6640

 طه مصطفى مصطفى نادر محمد6641

 احمد محمد نادى محمد6642

 حسن احمد ناصر محمد6643

 حسن الحميد عبد ناصر محمد6644

 نبهان توفيق نبهان محمد6645

 الواحد عبد على شكرى نبيل محمد6646

 سعيد فوزى نبيل محمد6647

 سليمان احمد محمد نبيل محمد6648

 فوده الرحمن عبد فؤاد محمد نبيل محمد6649

 إبراهيم معوض نجاء محمد6650

 قربوص محمد الصغير نجاح محمد6651

 بكر حمدان نجار محمد6652

 إبراهيم سعد نزيه محمد6653

 هللا حسب سليمان نزيه محمد6654

 شحاته عزت محمد نشات محمد6655

 احمد خليل الدين الدين نصر محمد6656

 الرحمن عبد سليمان نصر محمد6657

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 العيساوى محمد نصر محمد6658

 محمد محمد نصر محمد6659

 نظير فرغلى نظير محمد6660

 محمد اللطيف عبد نوبى محمد6661

 احمد احمد نور محمد6662

 احمد حسن الدين نور محمد6663

 مصطفى حسن الدين نور محمد6664

 الصغير محمد الدين نور محمد6665

 السطوحى مصطفى هاشم محمد6666

 محمد احمد هانى محمد6667

 عبده امام هانى محمد6668

 حموده جابر هانى محمد6669

 الواحد عبد الحميد عبد هانى محمد6670

 الحميد عبد حسنى هشام محمد6671

 الجندى محمد سيد هشام محمد6672

 حسين سعيد محمد هشام محمد6673

 الغفار عبد محمد هشام محمد6674

 عمار محمد إبراهيم هالل محمد6675

 حفناوى حسين همام محمد6676

 مهنا محمد الصباحى وجدى محمد6677

محمد محمد وجدى محمد6678

 عيد احمد هللا عبد وجيه محمد6679

 محمد احمد إبراهيم وحيد محمد6680

 احمد البصير عبد وحيد محمد6681

بكر على وحيد محمد6682

 الغول عفيفى محمد وحيدعفيفى محمد6683

 وزيرى حسين وزيرى محمد6684

حرز عنان المغربى وسيم محمد6685

 إبراهيم محمد وهبى محمد6686

 بسطاوى يحيى محمد6687

 هاشم جوده يحيى محمد6688

 يحيى احمد عباس يحيى محمد6689

 محمد الحليم عبد يحيى محمد6690

 الغنى عبد السالم عبد يحيى محمد6691

 محمود على يحيى محمد6692

 عطيه مجاهد يحيى محمد6693

 عطا محمد يحيى محمد6694

 السيد مصطفى يحيى محمد6695

 محمد الدين نجم يحيى محمد6696

 قاسم محمد قاسم يسرى محمد6697

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 الدين جمال محمد يسرى محمد6698

محمد ناجى محمد يسرى محمد6699

 سيد احمد يوسف محمد6700

 مهران احمد يوسف محمد6701

 بغدادى حسن يوسف محمد6702

 محمد سايح يوسف محمد6703

 احمد العزيز عبد يوسف محمد6704

 يوسف محمود يوسف محمد6705

 يوسف محمود يوسف محمد6706

 الظاهر عبد الوردانى فاروق محمدد6707

 السيد محمد الراوى احمد محمود6708

 النوبى الشاطر احمد محمود6709

 محمد المجيد عبد المكارم أبو احمد محمود6710

 خليل بكر احمد محمود6711

 اللطيف عبد جابر احمد محمود6712

 احمد الرب جاد احمد محمود6713

 العنين أبو جاد احمد محمود6714

 على حسانى احمد محمود6715

 فاضل حسانين احمد محمود6716

 الرازق عبد حسين احمد محمود6717

 احمد على حسين احمد محمود6718

 حسين شحاته سعيد احمد محمود6719

 احمد سيد احمد محمود6720

 الحاج احمد القوى عبد احمد محمود6721

 الحماقى الكريم عبد احمد محمود6722

 محمد الكريم عبد احمد محمود6723

 شديد محمد محمود الاله عبد احمد محمود6724

 امبابى المجيد عبد احمد محمود6725

 هللا عطا إبراهيم المنعم عبد احمد محمود6726

 الصغير هللا عطا احمد محمود6727

 إبراهيم على احمد محمود6728

 احمد فوزى احمد محمود6729

احمد محمد احمد محمود6730

 احمد محمد احمد محمود6731

 المصرى احمد محمد احمد محمود6732

 حسن محمد احمد محمود6733

 الحافظ عبد محمد احمد محمود6734

 السالم عبد محمد احمد محمود6735

 المعطى عبد محمد احمد محمود6736

 الهادى عبد محمد احمد محمود6737

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 العزيز عبد محمود احمد محمود6738

 حسين محمود مختار احمد محمود6739

 الصادق نشات احمد محمود6740

 حموده مصطفى نصر احمد محمود6741

 محمد يونس احمد محمود6742

 عطيه محمود محمود اشرف محمود6743

 النحراوى سعد االحمدى محمود6744

 بكرى احمد األمير محمود6745

 الفضيل عبد محمد البسيس محمود6746

 حسن على أنور الحسين محمود6747

 قمر محمود يوسف السعيد محمود6748

 السيد احمد السيد محمود6749

 الجمل غنيمى احمد السيد محمود6750

 الوهاب عبد بدير السيد محمود6751

 الجيزاوى مصطفى رزق السيد محمود6752

 على شعبان السيد محمود6753

 إبراهيم الصادق عبد السيد محمود6754

 هللا عطا النبى عبد السيد محمود6755

 النخيلى محمد السيد محمود6756

 الدين سعد محمد السيد محمود6757

 الحميد عبد محمد السيد محمود6758

العزم الفتاح عبد محمد السيد محمود6759

 على محمد السيد محمود6760

 العال عبد طه الطاهر محمود6761

 الفطريفى السيد الفطريفى محمود6762

 القادر عبد احمد إبراهيم محمود6763

 الشاذلى إبراهيم إبراهيم محمود6764

خالف سيد إبراهيم محمود6765

 لبنه الرازق عبد إبراهيم محمود6766

 السيد هللا عبد إبراهيم محمود6767

 الطورى عزت إبراهيم محمود6768

 ياقوت إبراهيم الهادي محمد إسماعيل محمود6769

راشد هللا عبد العال أبو محمود6770

 محمود احمد زيد أبو محمود6771

 إبراهيم دردير زيد أبو محمود6772

 احمد شحاته شامه أبو محمود6773

مهران خليفة أحمد محمود6774

مبروك الباقى عبد مبروك أحمد محمود6775

 بدر مغازي بدر محمود6776

 السيد برعى محمود برعى محمود6777

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 المولى جاد احمد توفيق محمود6778

 احمد محمد ثابت محمود6779

 الرحيم عبد محمد ثابت محمود6780

 محمد الفضل أبو جابر محمود6781

 محمد الحافظ عبد جابر محمود6782

 على محمد جابر محمود6783

 العال عبد حسين جاد محمود6784

 احمد امين الدين جمال محمود6785

 عيسى عبيد مكرم الدين جمال محمود6786

 الدين جمال السيد جمال محمود6787

 حجازى جحيم أبو صالح جمال محمود6788

 إسماعيل الحميد عبد جمال محمود6789

 احمد الرازق عبد جمال محمود6790

 محمود الناصر عبد جمال محمود6791

 محمود عبده جمال محمود6792

 إبراهيم محمد جمال محمود6793

 محمد محمد جمال محمود6794

 محمود محمد جمعه محمود6795

 حافظ الحميد عبد حافظ محمود6796

 على محمد حافظ محمود6797

 احمد محمد فتحى حامد محمود6798

 هللا عبد محمد حامد محمود6799

 محمد عثمان حباشى محمود6800

 محمد حسانى حجاج محمود6801

 العال عبد محمود حجاجى محمود6802

 الدردير احمد على حسام محمود6803

 السيد احمد حسان محمود6804

 همام القاسم أبو حسن محمود6805

 همام القاسم أبو حسن محمود6806

 بغدادى الوفا أبو حسن محمود6807

 محمد حامد حسن محمود6808

 حسن سليمان حسن محمود6809

 جبريل الباسط عبد حسن محمود6810

 محمد هللا عبد حسن محمود6811

 عطيه احمد على حسن محمود6812

 محمد كامل حسن محمود6813

 المنسى حسن محمد حسن محمود6814

 عثمان محمد حسن محمود6815

 ربه عبد حسن محمود حسن محمود6816

 مهدى محمود حسن محمود6817

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 عواد حسن حسين محمود6818

 حسين شحاته حسين محمود6819

 احمد دسوقى العال عبد حسين محمود6820

 عقيلى العزيز عبد حسين محمود6821

 حسين المجيد عبد حسين محمود6822

 احمد على حسين محمود6823

 محمد محمود محمد حسين محمود6824

 عبده أبو محمد إبراهيم حلمى محمود6825

 قبيصى حجازى حمدان محمود6826

 على حسنى حمدى محمود6827

 ابوسعيد مليجى حمدى محمود6828

 مصطفى محمد حميد محمود6829

 شحاته احمد محمود حنفى محمود6830

 محمد محمود حنفى محمود6831

 موسى إبراهيم احمد خالد محمود6832

 الشقيرى نصر احمد خالد محمود6833

 الكريم جاد محمود خالد محمود6834

 على امين خلف محمود6835

 سليمان مصطفى خلف محمود6836

 جاد احمد خليل محمود6837

 يوسف محمد خليل محمود6838

 ادم احمد ادريس خيرى محمود6839

 احمد سريع أبو خيرى محمود6840

 الرحيم عبد محمود داياتى محمود6841

 غنيم حماده راضى محمود6842

 همام احمد الدين عز رافت محمود6843

 محمد على هللا عبد رجائى محمود6844

 حسن احمد رجب محمود6845

زايد الاله عبد رجب محمود6846

 طلبه قرنى رجب محمود6847

 بيومى محمد رجب محمود6848

 قرطام المجيد عبد رزق محمود6849

 إبراهيم عرفات رزق محمود6850

 هوارى محمد رزق محمود6851

 الفضيل عبد صالح رشدى محمود6852

 ناجى محمد رضا محمود6853

 حسين محمد رفعت محمود6854

 الحليم عبد العال عبد رمضان محمود6855

 مصطفى هللا فتح رياض محمود6856

 متولى على زكريا محمود6857

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 رشوان تمام محمود زكريا محمود6858

 احمد المجد أبو زكى محمود6859

 سالم احمد سالم محمود6860

 حسن الغفور عبد سالم محمود6861

 سالم محمود سالم محمود6862

 السالم عبد حلمى سامى محمود6863

 الدين شجاع زكى سامى محمود6864

 الصوالحى محمد سامى محمود6865

 الرمالوى السيد سعد محمود6866

 إبراهيم الجيد عبد سعد محمود6867

 إبراهيم محمود سعد محمود6868

 مسعود محمود سعد محمود6869

 عربى شافعى سعدى محمود6870

 فضيل احمد سعيد محمود6871

 عبدالصمد العزيز عبد سعيد محمود6872

 الحكيمى محمد على سالمه محمود6873

 الفضيل عبد سليمان سليم محمود6874

 محمود صالح احمد سليمان محمود6875

 الفتاح عبد الظاهر عبد سمير محمود6876

 الجواد عبد الغفار عبد سمير محمود6877

 عريق كمال سمير محمود6878

 الرحيم عبد مصطفى سنى محمود6879

 إبراهيم احمد سيد محمود6880

 بشارى عوض احمد سيد محمود6881

 الواحد عبد ربيع سيد محمود6882

 هيبه القادر عبد سيد سيد محمود6883

 خليل الباقى عبد سيد محمود6884

 محمد مرغنى الراضى عبد سيد محمود6885

 محمد الكريم عبد العال عبد سيد محمود6886

 امين عبده سيد محمود6887

 محمد عثمان سيد محمود6888

 احمد محمد سيد محمود6889

 راضى محمد سيد محمود6890

 النبى عبد مصطفى سيد محمود6891

 هللا عبد بدوى شاكر محمود6892

 فهمى احمد شريف محمود6893

 احمد السيد شريف محمود6894

 الشريف عامر القادر عبد شريف محمود6895

 النحال محمد رفعت شعبان محمود6896

 همام الجليل عبد شعبان محمود6897

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 النجار محمد شعبان محمود6898

 مغربى إبراهيم محمد شعبان محمود6899

 الغفور عبد تهامى شوقى محمود6900

 محمود العزيز عبد صابر محمود6901

 محمود العزيز عبد صابر محمود6902

 احمد محمد صابر محمود6903

 عثمان محمود صابر محمود6904

  مصطفى  محمد صالح محمود6905

 كليب زوام صبحى محمود6906

القاضي فاضل المجد أبو صبرى محمود6907

 عباس محمد الراضى عبد صبرى محمود6908

 صبيح احمد قاسم صبيح محمود6909

 شلبى على محمد صالح محمود6910

 محمود محمد صالح محمود6911

 خاطر متولى طاهر محمود6912

 محمد حسين طايع محمود6913

 احمد الباسط عبد طايع محمود6914

 محمد طه طلعت محمود6915

السبكى ابراهيم الحميد عبد طلعت محمود6916

 العزيز عبد الحكيم عبد ظريف محمود6917

 يوسف احمد عابدين محمود6918

 بدران السيد عادل محمود6919

 احمد السعود أبو عادل محمود6920

 على محمد حسن عادل محمود6921

 مدكور مرسى اللطيف عبد عادل محمود6922

 إبراهيم السيد محمد عادل محمود6923

 الحفيظ عبد يوسف عادل محمود6924

 الرحمن عبد احمد عاطف محمود6925

 درغام سليم عاطف محمود6926

 مرسى الحميد عبد سيد عاطف محمود6927

 رمضان المنعم عبد عاطف محمود6928

 حسن محمد عاطف محمود6929

 حسن إبراهيم الباسط عبد محمود6930

 دياب محمد البر عبد محمود6931

 امين حسين الجواد عبد محمود6932

 امبابى محمود الحفيظ عبد محمود6933

 خالد عشرى الحميد عبد محمود6934

 النجا أبو على الحميد عبد محمود6935

 محمد الدين محى الحميد عبد محمود6936

 يونس الحميد عبد محمود6937

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 امين محمد الرازق عبد محمود6938

 محمد حسن الرافع عبد محمود6939

 احمد محمد الرافع عبد محمود6940

 إبراهيم العال عبد الرجيم عبد محمود6941

 الرحمن عبد سعد الرحمن عبد محمود6942

 مليجى عطيه الرحمن عبد محمود6943

 الباسط عبد محمود الرحمن عبد محمود6944

 الباسط عبد محمود الرحمن عبد محمود6945

 محمد محمود الرحمن عبد محمود6946

 رضوان رمضان الستار عبد محمود6947

 عبادى محمد الستار عبد محمود6948

 شعبان الحميد عبد السالم عبد محمود6949

 سالم حسين السميع عبد محمود6950

 كلحى محمود السيد عبد محمود6951

 الحليم عبد محمد الصبور عبد محمود6952

 طه محمد العاطى عبد محمود6953

 سعده العزب إبراهيم العزيز عبد محمود6954

 محمد حسين العزيز عبد محمود6955

 العزيز عبد المجيد عبد العزيز عبد محمود6956

 العزيز عبد فرحات العزيز عبد محمود6957

 العظيم عبد حامد العظيم عبد محمود6958

 محمد محمد العظيم عبد محمود6959

 النزالوى محمود العظيم عبد محمود6960

 محمد احمد العليم عبد محمود6961

 خليل محمود الفتاح عبد محمود6962

 محمد محمود الفتاح عبد محمود6963

محمد يوسف الفتاح عبد محمود6964

 حمزه المحمدى الفراج عبد محمود6965

 محمد اليزيد أبو القادر عبد محمود6966

 الحسن أبو امبارك الكريم عبد محمود6967

 طه صديق اللطيف عبد محمود6968

 قمر الوهاب عبد إبراهيم هللا عبد محمود6969

 منيسى سعد هللا عبد محمود6970

 وهبه سيد هللا عبد محمود6971

 سعده حسن على هللا عبد محمود6972

 عمر محمد هللا عبد محمود6973

 سليم محمد محمود هللا عبد محمود6974

 على احمد المحسن عبد محمود6975

 على محمود المحسن عبد محمود6976

 محمد الرحمن عبد المعطى عبد محمود6977
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  االســـــــــــــــــــــــــمم

 زايد محمد الموجود عبد محمود6978

 يس النبى عبد المؤمن عبد محمود6979

 محمد على الناصر عبد محمود6980

 هللا عبد محمد الناصر عبد محمود6981

 احمد محمود الناصر عبد محمود6982

 شاهين محمد القاضي النبى عبد محمود6983

 احمد عمر النبى عبد محمود6984

 محمود عباس الوهاب عبد محمود6985

 احمد الصغير محمد عبيد محمود6986

 حسين الجليل عبد عدلى محمود6987

 إسماعيل منير الدين عز محمود6988

 مصطفى احمد الرجال عز محمود6989

 إسماعيل العظيم عبد عزت محمود6990

 الرحيم عبد محمد نعمان عزت محمود6991

 الرحمن عبد احمد عزمى محمود6992

 محمد فهمى محمد الدين عصام محمود6993

 الجواد عبد بكر عصام محمود6994

 خليل عويضه عصام محمود6995

 رشوان عباس عطيتو محمود6996

 الدين نصر احمد الدين عالء محمود6997

 حوايه أبو احمد على محمود6998

 رفاعه احمد على محمود6999

 حمدان على احمد على محمود7000

 مسعود محمد الدين على محمود7001

 موسى إبراهيم على محمود7002

 محمد قرنى جمعه على محمود7003

 محمد سفينه على محمود7004

 يوسف الباسط عبد على محمود7005

 زيد أبو على الحى عبد على محمود7006

 احمد محمد على محمود7007

 بطيخ محمد على محمود7008

 بغدادى محمد على محمود7009

 احمد محمود على محمود7010

 احمد محمود على محمود7011

 فاضل محمود على محمود7012

 الرب جاد مدكور على محمود7013

الرحمن عبد هريدى على محمود7014

 هللا عبد وعر على محمود7015

 الفتاح عبد يوسف عليوه محمود7016

 الوهاب عبد محمود عماد محمود7017
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 عيسى المجد أبو عمارى محمود7018

 امام باشا أبو عمر محمود7019

 منصور حمزه عمر محمود7020

 اسماعيل فتحى عمر محمود7021

 الميقاتى الدين صالح محمود عمر محمود7022

 الرحمن عبد موسى عمر محمود7023

 حجازى قطب محمد عيد محمود7024

 احمد إبراهيم غانم محمود7025

 احمد إبراهيم غانم محمود7026

العال عبد ثابت فاروق محمود7027

 محمد السيد الجواد عبد فاروق محمود7028

 النذير عبد دوبال فايز محمود7029

 محمد احمد فتحى محمود7030

 مهران الرحيم عبد فتحى محمود7031

 محمد العال عبد فتحى محمود7032

 إبراهيم محمد فتحى محمود7033

 احمد مرسى فتحى محمود7034

 الصادق عبد محمد فرغلى محمود7035

 خطاب الصغير فنجرى محمود7036

 ادم الجليل عبد فهمى محمود7037

 الواحد عبد عثمان فواز محمود7038

 الرحيم عبد السيد فوزى محمود7039

 هللا عبد محمود فوزى محمود7040

 رجب محمد فؤاد محمود7041

 ورشه السعيد قدرى محمود7042

بغدادى شحات كامل محمود7043

محمود محمد كمال محمود7044

 توفيق أنور ماجد محمود7045

 مرسى حسن ماضى محمود7046

 محمد إبراهيم مبروك محمود7047

 المقصود عبد احمد سيد مجدى محمود7048

 سلطان محمود مجدى محمود7049

 شندى محمود مجدى محمود7050

 حامد إبراهيم محروس محمود7051

 الحميد عبد محمود محسن محمود7052

 إبراهيم احمد محمد محمود7053

 محمد إسماعيل احمد محمد محمود7054

 سيد احمد محمد محمود7055

 احمد مصطفى احمد محمد محمود7056

 مكى احمد محمد محمود7057

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين
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 صميده فرجانى البكرى محمد محمود7058

 ربه عبد محمد السيد محمد محمود7059

 إسماعيل الطيرى محمد محمود7060

 غزال السيد البكرى النبوى محمد محمود7061

 الرب جاد امين محمد محمود7062

 حسنين امين محمد محمود7063

 السيد شهيب إبراهيم محمد محمود7064

 محمود بدوي محمد محمود7065

 محمد الدين عالء الدين بهى محمد محمود7066

 هللا عبد محمد بيومى محمد محمود7067

 خليل جاد محمد محمود7068

 السيد جمعه حبيب محمد محمود7069

 حسين حسن محمد محمود7070

 الغنى عبد حسن محمد محمود7071

 محمود حسنين محمد محمود7072

 حسن حسين محمد محمود7073

السالم عبد حسين محمد محمود7074

 محمود الحسن أبو حمدى محمد محمود7075

 إبراهيم خليل محمد محمود7076

 الجعبرى رزق رزق محمد محمود7077

 بيومى سيد محمد محمود7078

 ضيف محمد محمود7079

 الحليم عبد مغازي عاطف محمد محمود7080

 احمد عباس محمد محمود7081

 محمد عباس محمد محمود7082

 الشاعر إبراهيم الباقى عبد محمد محمود7083

 محمد الباقى عبد محمد محمود7084

محمد الحميد عبد محمد محمود7085

 الرحمن عبد الدايم عبد محمد محمود7086

 مصطفى الرحمن عبد محمد محمود7087

 عمر العال عبد السالم عبد محمد محمود7088

 محمود السالم عبد محمد محمود7089

 محمد الشافى عبد محمد محمود7090

 محمد الظاهر عبد محمد محمود7091

 أحمد القادر عبد محمد محمود7092

 احمد هللا عبد محمد محمود7093

 احمد المعطى عبد محمد محمود7094

 المالح المقصود عبد محمد محمود7095

 حسن المنعم عبد محمد محمود7096

 المعطى عبد الهادى عبد محمد محمود7097
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  االســـــــــــــــــــــــــمم

 محمد عفيفى محمد محمود7098

 حسين عكاشه محمد محمود7099

 احمد على محمد محمود7100

 الرحيم عبد على محمد محمود7101

 محرم احمد عمر محمد محمود7102

 الرحيم عبد كمال محمد محمود7103

 العزيز عبد محمد ماهر محمد محمود7104

 محمود حسانين محمد محمد محمود7105

 حسن محمد محمد محمود7106

 خليفه محمد محمد محمود7107

 عطيه محمد محمد محمود7108

 محمود محمد محمد محمود7109

 بيومى محمود محمد محمود7110

 حسن محمود محمد محمود7111

 سالم محمود محمد محمود7112

 شلبى محمود محمد محمود7113

 العال عبد محمود محمد محمود7114

 عفيفى محمود محمد محمود7115

 مالك محمد على محمود محمد محمود7116

 إبراهيم محمد محمود محمد محمود7117

 هللا حسب محمد محمود محمد محمود7118

 محمد محمود الدين محى محمد محمود7119

 سند مرزوق محمد محمود7120

 الباقى عبد مصطفى محمد محمود7121

 محمد مصطفى محمد محمود7122

 جباره مرسى مصطفى محمد محمود7123

 حسن الشافى عبد منير محمد محمود7124

 العزيز عبد رزيقه نجيب محمد محمود7125

 بهلول الدين نور محمد محمود7126

 مخيمر وهبه محمد محمود7127

 عباس سعد مدحت محمود7128

 يوسف الرحيم عبد مدحت محمود7129

 محمد بكرى مرزوق محمود7130

 مرسى محمود مرسى محمود7131

 مصطفى محمد احمد مصطفى محمود7132

 الكريم عبد محمود احمد مصطفى محمود7133

 محمد النجا أبو مصطفى محمود7134

 الحافظ عبد ثابت مصطفى محمود7135

 مصطفى حسين مصطفى محمود7136

 مصطفى زمباغى مصطفى محمود7137
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  االســـــــــــــــــــــــــمم

 سليم الفتاح عبد مصطفى محمود7138

 حسنين محمد مصطفى محمود7139

 دياب محمود مصطفى محمود7140

 الحليم عبد شاكر مظهر محمود7141

 حسين الرسول عبد مكاوى محمود7142

 محمد محمد منصور محمود7143

 عباس الياس ناصر محمود7144

 احمد جالل ناصر محمود7145

 خلف شعيشع أبو نبيل محمود7146

 الحيانى محمد نبيل محمود7147

 الشرقاوى السيد محمد محمود نبيل محمود7148

 حجاج محمدى نبيه محمود7149

 محمود فرغلى نجدى محمود7150

 محمود نديم هللا عبد نديم محمود7151

 احمد امين الدين نصر محمود7152

 خليفه محمد الدين نصر محمود7153

 عصر السيد نصر محمود7154

 نظير أنور نظير محمود7155

 على محمود هاشم محمود7156

 على احمد هشام محمود7157

 القادر عبد كمال هشام محمود7158

 البرادعى إبراهيم وحيد محمود7159

 عابدين محمود السيد ياسر محمود7160

 سليمان محمود يحيا محمود7161

 الروبى محمد على يحيى محمود7162

 جربيده محمود يحيى محمود7163

 الشعراوى مصطفى الدسوقى يحيي محمود7164

 حسين احمد يسرى محمود7165

 محمد محمد يسرى محمود7166

حسين حسن محمود يسرى محمود7167

 التواب عبد محمود يسرى محمود7168

 على حفنى يوسف محمود7169

 محمد رشيدى يوسف محمود7170

 هللا سعد محمد يوسف محمود7171

 حسن محمود حنفى محود7172

 وحشى محمد احمد الدين محى7173

 محمود محمد جابر الدين محى7174

 محمد برقى ماهر الدين محى7175

 احمد سيد احمد مختار7176

 عباسيه معروق احمد مختار7177

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين
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  االســـــــــــــــــــــــــمم

 زيان محمود مختار الفتاح عبد مختار7178

 بلتاجى الجليل عبد فهمى مختار7179

 احمد يوسف محمد مختار7180

 محمد العزيز عبد احمد مدحت7181

 إسماعيل سيد إسماعيل مدحت7182

 االحرش المعطى عبد السيد جمال مدحت7183

 النور أبو الرحيم عبد جمال مدحت7184

 احمد محمد رمضان مدحت7185

 شحاته عطا زكى مدحت7186

 سليمان محمد سليمان مدحت7187

 احمد المجد أبو صالح مدحت7188

 محمد إسماعيل محمد مدحت7189

 سعد العزيز عبد محمد مدحت7190

 محمد كامل محمد مدسر7191

 محمد هللا عبد رضوان مديحه7192

هللا عبد حسن هللا عبد مراد7193

 احمد محمود فتحى مراد7194

 محمد رزق مجدى مراد7195

 خليفه عيد محمد مراد7196

 السيد طه غريب محمد مراد7197

 محمد مراد محمد مراد7198

 محمد زكريا يحيى مراد7199

محمد إسماعيل محمود مرادى7200

 سالمان امين المنعم عبد مرام7201

 سليمان نظمى هشام مرام7202

 محارب إبراهيم مهنى مرتينا7203

 قاعود فهيم نبيل مرثا7204

 المسيح عبد عياد شنوده مرزوق7205

 حامد حسين بصرى مرفت7206

 بكرى عابدين سالمه مرفت7207

صديق الدين سيف هللا عبد مرفت7208

 عيسى السيد عيسى مرفت7209

عريف محمد الجليل عبد محمد مرفت7210

 المالك عبد امين حليم مرقس7211

 حبيب زكى فؤاد مرقس7212

 بقطر تغيان رزيقى مرقص7213

هللا نصر مجلع صموئيل مرنا7214

 على ياسين الشرقاوى مروان7215

 الماجد عبد حسن بسطاوى مروان7216

 عايد حسن الغنى عبد خالد مروان7217
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  االســـــــــــــــــــــــــمم

 الحميد عبد الحكيم عبد عادل مروان7218

 زيد أبو محمد شحاته محمود مروان7219

 ديكو إبراهيم مصطفى مروان7220

 محمود عطيتو أحمد مروة7221

عبده تيسير عصام مروة7222

 على محمد صابر احمد مروه7223

 إسماعيل طاهر احمد مروه7224

 حسين محمد احمد مروه7225

 محمد يوسف احمد مروه7226

 خليل كرمى ارباب مروه7227

 زيد أبو احمد زيد أبو النادى مروه7228

 إبراهيم حمزه إبراهيم مروه7229

 البسيونى على إسماعيل مروه7230

 احمد شيبه ثروت مروه7231

 إبراهيم محمد جالل مروه7232

 خليل محمد جمال مروه7233

 احمد محمد حسن مروه7234

 إبراهيم محمد الحميد عبد حسنى مروه7235

 محسب حسن حسين مروه7236

 حنفى سيد حلمى مروه7237

 حسين قاسم رفعت مروه7238

 النوبى محمد رمضان مروه7239

 متولى محمد زكريا مروه7240

 سويلم نبوى زكريا مروه7241

 الجليل عبد هللا عبد مليجى سامى مروه7242

 الجوهرى العزيز عبد سعيد مروه7243

 خير محمد حسن سليم مروه7244

 مصطفى محمد سمير مروه7245

 حسن السيد سيد مروه7246

 تمام محمد صالح مروه7247

 نصار محمد عاطف مروه7248

 الكريم عبد على عباس مروه7249

 صالح احمد الرضى عبد مروه7250

 مهدى الحميد عبد الطيف عبد مروه7251

 الجليل عبد محمود العزيز عبد مروه7252

 الكريم عبد على هللا عبد مروه7253

 محمد محمود هللا عبد مروه7254

 فرحات محمد محمدمحمد المعز عبد مروه7255

 حسين بيومى عيد مروه7256

 الطيب حسن فايز مروه7257

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 على حجاج فراج مروه7258

 احمد حسن محفوظ فرحات مروه7259

 عمران احمد فوزى مروه7260

 سيد سنوسى مجاهد مروه7261

 الجليل عبد احمد مجدى مروه7262

 يسرى إسماعيل مجدى مروه7263

 احمد على محروس مروه7264

 محمد على محمد اشرف محمد مروه7265

 رجب إبراهيم محمد مروه7266

 جاد فرغلى جابر محمد مروه7267

 احمد فراج رافت محمد مروه7268

 صبحى سعيد محمد مروه7269

 الفتاح عبد سعيد محمد مروه7270

 حسين على سيد محمد مروه7271

 الدين شمس احمد الحميد عبد محمد مروه7272

 إبراهيم الفتاح عبد محمد مروه7273

 محمود الكريم عبد محمد مروه7274

 توفيق محمد الدين عصام محمد مروه7275

 ورده العزم أبو على محمد مروه7276

 زيد أبو زكى فايز محمد مروه7277

 محمد فوزى محمد مروه7278

 حامد مامون محمد مروه7279

 االم إسماعيل محمد محمد مروه7280

 السالم عبد محمود محمد مروه7281

 القادر عبد مصيلحى ناجى محمد مروه7282

 احمد إبراهيم محمود مروه7283

 السيد حافظ محمود مروه7284

 محمود حلمى مختار مروه7285

 عيسى محمد محمد مصطفى مروه7286

 حسن العزيز عبد محمد منير مروه7287

محمود محمد نافع مروه7288

 احمد زكى شكرى نبيل مروه7289

 الحلبى إسماعيل صادق نبيل مروه7290

 ابراهيم شحاته يحيى مروه7291

 بخيت يس اليشع مريانا7292

 اسطفانوس نجيب جوزيف مريانا7293

 محروس اسحق رافت مريانا7294

 المسيح عبد نصرى ميالد مريانا7295

 مغاريوس رسمي عازر مريت7296

 يوسف ادم فهمى ادم مريم7297

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 موسى حبيب اسحق مريم7298

 عبده ونيس اسعد مريم7299

 زيدان هللا عبد السيد مريم7300

 إبراهيم فؤاد إبراهيم مريم7301

 بنيامين صفوت بليغ مريم7302

 الياس راشد بولس مريم7303

 فرج أنور جابر مريم7304

 جاد هالل جرجس مريم7305

 جورجيوس شاكر جورجى مريم7306

 مهنى سند رفعت مريم7307

 يوسف سيف رمسيس مريم7308

 الستار عبد محمود سامى مريم7309

 سعيد ثابت سعيد مريم7310

 إبراهيم عياد سمير مريم7311

 سليمان سيفين صليب مريم7312

 قرياقص جابر طلعت مريم7313

 نصر برسوم عادل مريم7314

 نجيب فؤاد عادل مريم7315

 جورجى كمال عاطف مريم7316

 المنعم عبد محمد الرازق عبد مريم7317

 إسماعيل يوسف الرحيم عبد مريم7318

 أنطون محارب الناصر عبد مريم7319

حبيب محمد فوزى مريم7320

 مرقس مسعد كرم مريم7321

 فرج أيوب كمال مريم7322

 سعيد جرس كمال مريم7323

 غبلاير حنا كمال مريم7324

 سيد هللا جاد محمود مريم7325

 جرجس ميخائيل مراد مريم7326

 الكريم عبد رجب مصطفى مريم7327

 رزق هالل مكرم مريم7328

 الشهيد عبد نصيف منصور مريم7329

 ابراهيم ثابت ميخائيل مريم7330

 إبراهيم ثابت ميخائيل مريم7331

 جرجس هللا خير نصيف مريم7332

 إبراهيم سعيد وجيه مريم7333

 جرجس رمسيس وديع مريم7334

 الشهيد عبد فهيم ويصا مريم7335

 سلطان مصطفى يحيى مريم7336

 المسيح عبد توفيق يوسف مريم7337

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 عوض أبو كامل نبيل مرينا7338

 بشاى صموئيل متى مزيون7339

 على سيد نبيه مسطفى7340

 حسن محمد قوشى جمال مسعد7341

 محمد جوده حليم مسعد7342

 عيسى أبو مسعد محمد مسعد7343

 صالح عابد النصر سيف مشيره7344

 الخولى الحافظ عبد احمد كامل مشيره7345

الموال عبد احمد منصور مصطغى7346

 محمود ذكريا ابراهيم مصطفى7347

 جوده احمد السيد احمد مصطفى7348

 احمد الصاوى احمد مصطفى7349

 صالح إبراهيم احمد مصطفى7350

 احمد حسن احمد مصطفى7351

 إسماعيل على حسن احمد مصطفى7352

 احمد حسين احمد مصطفى7353

 الحافظ عبد زكى احمد مصطفى7354

 طالب أبو سيد احمد مصطفى7355

 عثمان صابر احمد مصطفى7356

 محمد الباقى عبد احمد مصطفى7357

 مختار الحفيظ عبد احمد مصطفى7358

 محمد السيد العال عبد احمد مصطفى7359

 على العظيم عبد احمد مصطفى7360

 رضوان هللا عبد احمد مصطفى7361

 قرنى هللا عبد احمد مصطفى7362

 احمد على احمد مصطفى7363

 بخيت عمر احمد مصطفى7364

 المشنب فهمى احمد مصطفى7365

 محمد فؤاد احمد مصطفى7366

 عامر احمد محمد احمد مصطفى7367

 حسن محمد احمد مصطفى7368

 سيد محمد احمد مصطفى7369

 محمد على محمد احمد مصطفى7370

 درويش محمد محمد احمد مصطفى7371

 المجيد عبد الحميد عبد اسامه مصطفى7372

 إبراهيم الغنى عبد اسعد مصطفى7373

 على العال عبد األمير مصطفى7374

 بادى السميع عبد راتب البشير مصطفى7375

 محمد محمد التونس مصطفى7376

 الحلو الدسوقى المرسى الدسوقى مصطفى7377

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 الطاهر محمد فؤاد الزيناتى مصطفى7378

 الرحمن عبد امين العربى السيد مصطفى7379

 عبده حسان السيد مصطفى7380

 عقيله أبو العزيز عبد السيد مصطفى7381

 حامد على السيد مصطفى7382

 مصطفى السيد محمد السيد مصطفى7383

 الشاذلى الحكيم عبد الشاذلى مصطفى7384

 خطاب محمد مصطفى العربى مصطفى7385

  سرور العظيم عبد امين مصطفى7386

إبراهيم احمد إبراهيم مصطفى7387

 عثمان احمد فؤاد إبراهيم مصطفى7388

 بدير همام إبراهيم مصطفى7389

 إبراهيم احمد إسماعيل مصطفى7390

 الحافظ عبد مصطفى بكر أبو مصطفى7391

 محمد مصطفى بدوى مصطفى7392

 راشد الباسط عبد بالل مصطفى7393

محمد الحميد عبد الدين تاج مصطفى7394

 محمد محمود توفيق مصطفى7395

 النور أبو شعبان جابر مصطفى7396

 جاد نور جاد مصطفى7397

 منصور سيد جبريل مصطفى7398

العفيفى أحمد مصطفى الدين جمال مصطفى7399

 احمد مصطفى صديق جمال مصطفى7400

 احمد مصطفى جمال مصطفى7401

 جبريل مصطفى جمال مصطفى7402

 أيوب احمد جمعه مصطفى7403

 احمد السيد جمعه مصطفى7404

 النصر أبو محمد حامد مصطفى7405

 محمد مهدى هللا حرز مصطفى7406

 على صايم حسان مصطفى7407

 حسن احمد حسن مصطفى7408

 حسين احمد حسن مصطفى7409

 قطب الشحات حسن مصطفى7410

 محمد جاد حسن مصطفى7411

 عمر حسان حسن مصطفى7412

 محمد محمد حسن مصطفى7413

 مفتاح الطاهر حسنى مصطفى7414

 عمر الدايم عبد حسنى مصطفى7415

 حامد احمد محمد حسنى مصطفى7416

 محمد إبراهيم حسين مصطفى7417

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 احمد على حسين مصطفى7418

 الشرنوبى على على حسين مصطفى7419

 محمد على حسين مصطفى7420

 على محمد حسين مصطفى7421

 حميده فرجانى حلمى مصطفى7422

 اللطيف عبد محمود حماده مصطفى7423

 مصطفى هللا حمدنا مصطفى7424

 مبروك على الصافى حمدى مصطفى7425

 الكاشف احمد حسن حمدى مصطفى7426

 على سليم حمدى مصطفى7427

 حسنين السيد محمد حمدى مصطفى7428

المحسن عبد محمد حمدى مصطفى7429

 حبيب محمد مصطفى خال مصطفى7430

 العال عبد مصطفى خالد مصطفى7431

 على منصور مصطفى خالد مصطفى7432

 درويش على خلف مصطفى7433

 الحليم عبد إبراهيم خليل مصطفى7434

 محمد خليل مصطفى7435

 الحافظ عبد الملك عبد درويش مصطفى7436

 حسن الحميد عبد رمضان مصطفى7437

 مهران جاد سالم مصطفى7438

 محمد إبراهيم سالمان مصطفى7439

 محمد العاطى عبد الدين سعد مصطفى7440

 حمدان رجب سعد مصطفى7441

 العال أبو فهمى سعداوى مصطفى7442

 مصطفى السيد سعيد مصطفى7443

 محمود المرسى سعيد مصطفى7444

 امين محمد سعيد مصطفى7445

 مسلم محمد سالمه مصطفى7446

 فرج احمد سيد مصطفى7447

 سويلم احمد احمد جابر سيد مصطفى7448

 إسماعيل عبدالعظيم سيد مصطفى7449

 سيف محمد سيد مصطفى7450

 سيد محمود سيد مصطفى7451

 احمد إسماعيل احمد سيدى مصطفى7452

 عمر فهمى شبل مصطفى7453

 مصطفى شحاته هاشم شحاته مصطفى7454

 إسماعيل السيد شوقى مصطفى7455

 الجدى الشافى عبد صالح مصطفى7456

 صديق سعيد صديق مصطفى7457

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 خلف احمد صالح مصطفى7458

 شقير على سيد صالح مصطفى7459

 حسنين محمد صالح مصطفى7460

 يوسف الصادق عبد محمد صالح مصطفى7461

 صديق هللا ضيف مصطفى7462

 إبراهيم هللا عبد عادل مصطفى7463

 السيد عثمان مصطفى عادل مصطفى7464

 شعيره احمد محمود عاطف مصطفى7465

 محمد مهلل عباس مصطفى7466

 على احمد االاله عبد مصطفى7467

 المهدى محمد سعد الحميد عبد مصطفى7468

 الحميد عبد مصطفى الحميد عبد مصطفى7469

 المعتمر عبد الرؤوف عبد مصطفى7470

 القادر عبد محمد الستار عبد مصطفى7471

 هريدى محمد عباس السالم عبد مصطفى7472

 احمد احمد الشافى عبد مصطفى7473

 ضوى محمد الصبور عبد مصطفى7474

 محمد الغنى عبد العال عبد مصطفى7475

 احمد على العزيز عبد مصطفى7476

 حسين راشد الغنى عبد مصطفى7477

 الظاهر عبد الغنى عبد مصطفى7478

 هللا عبد احمد الفتاح عبد مصطفى7479

 سليم المجد أبو الفتاح عبد مصطفى7480

 محمد القوى عبد الفتاح عبد مصطفى7481

 مصطفى محمد الفتاح عبد مصطفى7482

 صابر الكريم عبد مصطفى7483

 الكريم عبد محمد الكريم عبد مصطفى7484

 الاله عبد محمود الاله عبد مصطفى7485

 محمد على اللطيف عبد مصطفى7486

 دياب هللا عبد احمد هللا عبد مصطفى7487

 هللا عبد المجد أبو هللا عبد مصطفى7488

 هللا عبد مسعود هللا عبد مصطفى7489

 عمر احمد المالك عبد مصطفى7490

 عطيه عباس المحسن عبد مصطفى7491

 المجيد عبد فرج المرضى عبد مصطفى7492

 الجيد عبد الحكيم عبد المقصود عبد مصطفى7493

 المجيد عبد الكريم عبد المقصود عبد مصطفى7494

 السيد كامل المنعم عبد مصطفى7495

 الدسوقى خيرى الموجود عبد مصطفى7496

 على الحميد عبد الناصر عبد مصطفى7497

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 محمد احمد عبده مصطفى7498

 العزيز عبد الحميد عبد عبده مصطفى7499

 محمد محمد عبده مصطفى7500

 حسن متولى عثمان مصطفى7501

 حسنى العزيز عبد عدلى مصطفى7502

 حسنى العزيز عبد عدلى مصطفى7503

 الرحمن عبد الغفور عبد الدين عصام مصطفى7504

 خالف نصر الدين عصام مصطفى7505

 مصطفى الدين بدر عصام مصطفى7506

 البارى عبد حسن على مصطفى7507

 على هللا سعد على مصطفى7508

 هللا خلف السالم عبد السالم عبد على مصطفى7509

 إبراهيم محمد على مصطفى7510

 على محمد على مصطفى7511

 على محمود على مصطفى7512

عبده محمد الدين عماد مصطفى7513

 عمر على عمر مصطفى7514

محمد حسانين عنتر مصطفى7515

 عوض حسن عوض مصطفى7516

 سليم على عوض مصطفى7517

 محمد الوهاب عبد عونى مصطفى7518

 جمعه فتحى فاروق مصطفى7519

 عمران فرغلى على فرغلى مصطفى7520

 محمد محمدى فهيم مصطفى7521

 زيد أبو خليل فوزى مصطفى7522

مجاهد سعد فؤاد مصطفى7523

 على حسانين كامل مصطفى7524

 سيد رياض كريم مصطفى7525

 العزيز عبد امين الدين كمال مصطفى7526

 ثابت الحميد عبد كمال مصطفى7527

 احمد محمد عبده كمال مصطفى7528

 فليله مرسى لبيب مصطفى7529

 إبراهيم محمد احمد مجدى مصطفى7530

 فرج توفيق مجدى مصطفى7531

 المقدم احمد محسن مصطفى7532

 احمد احمد محمد مصطفى7533

 السهيتى احمد محمد مصطفى7534

 موسى احمد محمد مصطفى7535

 طبانه محمد اشرف محمد مصطفى7536

 السيد األمير محمد مصطفى7537

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 احمد رشيدى األمين محمد مصطفى7538

 احمد السيد محمد مصطفى7539

 مصطفى السيد محمد مصطفى7540

 الجندى إبراهيم محمد مصطفى7541

 على إبراهيم محمد مصطفى7542

 بخيت الحمد أبو محمد مصطفى7543

 حسن تهامى محمد مصطفى7544

 المنعم عبد جعفر محمد مصطفى7545

 رزق جوده حسن محمد مصطفى7546

 صديق حسن محمد مصطفى7547

 حجر على حسن محمد مصطفى7548

 حسن حسين محمد مصطفى7549

 الدردير حفنى محمد مصطفى7550

 اللطيف عبد هللا عبد حمدى محمد مصطفى7551

 محمد زناته محمد مصطفى7552

 عطيه فهمى محمد سامى محمد مصطفى7553

 محمد سعد محمد مصطفى7554

 محمد سعيد محمد مصطفى7555

 موسى سعيد محمد مصطفى7556

 البلك حسن صادق محمد مصطفى7557

 عبيد صادق محمد مصطفى7558

 محمود صالح محمد مصطفى7559

 خليل على سيد عادل محمد مصطفى7560

 محمد الرحيم عبد محمد مصطفى7561

 الصغير محمد الستار عبد محمد مصطفى7562

 يوسف السالم عبد محمد مصطفى7563

 الورورى محمد العزيز عبد محمد مصطفى7564

 الشنقيطى العظيم عبد محمد مصطفى7565

 الطبال الفتاح عبد محمد مصطفى7566

قنديل شديد القادر عبد محمد مصطفى7567

 السيد على محمد مصطفى7568

 عمران السيد على محمد مصطفى7569

 عيسى على محمد مصطفى7570

 الرحمن عبد عيسى محمد مصطفى7571

 هللا عبد غريب محمد مصطفى7572

 الوهاب عبد فتحى محمد مصطفى7573

 سالم عبده فريد محمد مصطفى7574

 محمد ماهر فريد محمد مصطفى7575

 مطر محمود فكرى محمد مصطفى7576

 االنصارى احمد مجدى محمد مصطفى7577

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 الوهاب عبد احمد محمد محمد مصطفى7578

 احمدمحمد محمد محمد مصطفى7579

 عامر هللا عبد سليم أبو محمد محمد مصطفى7580

 أبوزيد محمد المجيد عبد محمد محمد مصطفى7581

 محمود محمد محمد مصطفى7582

 مسعود محمد محمد مصطفى7583

 محمود محمد محمود محمد مصطفى7584

 محمد احمد الدين محى محمد مصطفى7585

 إسماعيل مصطفى محمد مصطفى7586

 سليم مصطفى محمد مصطفى7587

 جميله المنعم عبد مصطفى محمد مصطفى7588

 سعيد محمد مصطفى محمد مصطفى7589

 الشين المرسى نبيل محمد مصطفى7590

 على يس محمد مصطفى7591

 احمد ابراهيم محمود مصطفى7592

 على إبراهيم احمد محمود مصطفى7593

سيد احمد محمود مصطفى7594

 عوض احمد محمود مصطفى7595

 محمد احمد محمود مصطفى7596

 محمد احمد محمود مصطفى7597

 هللا عبد محمد احمد محمود مصطفى7598

 محمود احمد محمود مصطفى7599

 شهادى على السعيد محمود مصطفى7600

 الشبراوى السيد محمود مصطفى7601

 الرحيم عبد السيد محمود مصطفى7602

 الشامى محمود مصطفى7603

 الشامى محمود مصطفى7604

 الجناينى إبراهيم محمود مصطفى7605

 على صالح إبراهيم محمود مصطفى7606

 عوض نصار محمد جاد محمود مصطفى7607

 عطيه محمد جمال محمود مصطفى7608

 على حسن محمود مصطفى7609

 فضل هللا عبد سعيد محمود مصطفى7610

 على سيد محمود مصطفى7611

 خليفه شاهين محمود مصطفى7612

 محمود شحات محمود مصطفى7613

 الحميد عبد محمود مصطفى7614

 الرحمن عبد محمود مصطفى7615

 الفتاح عبد الهادى عبد محمود مصطفى7616

 باشا أبو السيد عالم محمود مصطفى7617

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 سالم على محمود مصطفى7618

 مهدى على محمود مصطفى7619

 العال عبد غيطانى محمود مصطفى7620

 عمار حامد فوزى محمود مصطفى7621

 احمد محمد محمود مصطفى7622

 العنين أبو محمد محمود مصطفى7623

 صالح محمد محمود مصطفى7624

 احمد على محمد محمود مصطفى7625

 حماده على محمد محمود مصطفى7626

 خليل محمد محمد محمود مصطفى7627

 احمد محمود محمد محمود مصطفى7628

 عليان محمد محمود محمود مصطفى7629

 حميده مصطفى محمود مصطفى7630

احمد مصطفى مختار مصطفى7631

 خفاجى مصطفى مسعد مصطفى7632

 احمد حسن ممدوح مصطفى7633

 الجبالى رواس أبو مندى مصطفى7634

 الجبالى رواش أبو مندى مصطفى7635

 محمد احمد مؤمن مصطفى7636

 توفيق النعيم عبد نادى مصطفى7637

 محمد انيس ناصف مصطفى7638

 محمود محمد نبيل مصطفى7639

 إبراهيم معوض نجاء مصطفى7640

 محمود حسن هانى مصطفى7641

طه السيد احمد هشام مصطفى7642

 السيد احمد همام مصطفى7643

 مراد محمد وائل مصطفى7644

 حسين عمار وصفى مصطفى7645

 عمر احمد سيد الخالق عبد يحيى مصطفى7646

 يحيى الرسول عبد يحيى مصطفى7647

 مهدى رفاعى يوسف مصطفى7648

 طه كمال يوسف مصطفى7649

 يوسف محمد يوسف مصطفى7650

محمود محمد يونس مصطفى7651

 محمد جمعه على حسين معالى7652

 الاله عبد محمد السيد معاويه7653

 زيد أبو حسن حسين حسن معاويه7654

 محمد االدفاوى حسن بكر أبو معتز7655

 منصور السيد منصور باهلل معتز7656

 المنشاوى حسن ربيع حسن معتز7657

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 محمد على حسنى معتز7658

 عبوده قطب حسين معتز7659

 محمد محمد رجب معتز7660

 محمد الهادى عبد الحميد عبد معتز7661

 الوهاب عبد فتحى عصام معتز7662

 على زيد أبو على معتز7663

 طه حسنى محمد معتز7664

 محمد حسين محمد معتز7665

 العزيز عبد منصور محمد معتز7666

 جاد محمود محمود معتز7667

 إبراهيم على مصطفى معتز7668

 إبراهيم الخالق عبد منصور معتز7669

 سليمان احمد العزيز عبد معتصم7670

 مبروك ربه عبد على معتصم7671

 الغنام على معوض الذين معوض7672

 احمد محمد حسن مفدى7673

 بساده عطيه رفعت مكاريوس7674

 سليمان قلدس نعيم مكسيموس7675

 محمد دردير محمود دردير ملك7676

 محمد فوزى مجدى ملك7677

 خليفه خضارى السيد ممدوح7678

 الحميد عبد الرازق عبد سعد ممدوح7679

 السيد محمد سيد ممدوح7680

 شحات الحجاج أبو السالم عبد ممدوح7681

 فهيم إبراهيم فهيم ممدوح7682

 فهمى على محمد مجدى ممدوح7683

 احمد زيدان محمد ممدوح7684

 محمد سعد محمد ممدوح7685

 موسى رزق مصطفى ممدوح7686

 منصور محمد مصطفى ممدوح7687

 احمد حسين ناجح ممدوح7688

 امين السيد احمد منار7689

 محمد المعين عبد خالد منار7690

 الصمد عبد حامد رفعت منار7691

جوده الدسوقى رمضان منار7692

 معيوف الكريم عبد سعد منار7693

 محمود فتحى سمير منار7694

 حسين احمد عادل منار7695

 حفنى عويس مجدى منار7696

 محمد حسين محسن منار7697

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 ديه حافظ سامى محمد منار7698

 على هللا عبد محمد منار7699

 خليل الوهاب عبد محمد منار7700

 المرسى السعيد محمود منار7701

 فرغلى حسانين مصطفى منار7702

 غالى حليم نبيل منار7703

 ابراهيم مرتجى نبيل منار7704

 سلمان عثمان فريد محمد ياسين منار7705

 ياسين الدين منارجمال7706

 إسماعيل مناع إسماعيل مناع7707

حفنى النادي حسنى منال7708

 البكرى على على حماد منال7709

 احمد إبراهيم سعيد منال7710

 الرحمن عبد صالح السالم عبد منال7711

 يونس احمد عثمان منال7712

 هللا عبد احمد فوزى منال7713

 محمد المطلب عبد محمد منال7714

 عمر محمد محمد منال7715

 الجليل عبد احمد العزيز عبد نجيب محمد منال7716

 إبراهيم محمد يونس منال7717

ابازيد حسين الفضيل عبد مناهل7718

العباس السيد محمود محمود هللا منة7719

 الظاهر عبد بكر محمد منتصر7720

 زيدان الدين نور محمد منتصر7721

 الاله عبد الدايم عبد السيد منصور7722

 سليمان منصور بشاره منصور7723

 محمود احمد على منصور7724

 عبيه أبو محمد منصور محمود منصور7725

 احمد محمود احمد منه7726

 الصغير عطاهللا احمد هللا منه7727

 حماد شلبى السيد السيد هللا منه7728

 محمد السيد حسن هللا منه7729

 هالل محمد محمد حسن هللا منه7730

 زبادى سليمان سعد هللا منه7731

 السيد الستار عبد سكر هللا منه7732

 يعقوب على سعيد صالح هللا منه7733

 سليمان احمد على محمد طارق هللا منه7734

 إسماعيل عثمان عاطف هللا منه7735

 على حسن على هللا منه7736

 بشر باهلل المعتز محمد عمرو هللا منه7737

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 حافظ إبراهيم فاروق هللا منه7738

 الشرقاوى احمد محمد فهمى هللا منه7739

 حسنين المهدى مجدى هللا منه7740

 الصادق عبد مجدى هللا منه7741

 راعى جاد محمد هللا منه7742

 متولى حسن محمد هللا منه7743

 الشين محمد مجدى محمد هللا منه7744

 مندور أبو محمد زكى مختار محمد هللا منه7745

 حسين احمد يسن محمد هللا منه7746

 إسماعيل احمد محمود هللا منه7747

 الدين حسام الحميد عبد شافعى محمود هللا منه7748

 احمد على محمود هللا منه7749

 السالم عبد عباس مدحت هللا منه7750

 حسن الحميد عبد هشام هللا منه7751

 البنهاوى محمود احمد سليمان منه7752

 محمد على امام احمد منى7753

 محمد عويس احمد منى7754

 محمد محمد احمد منى7755

 حسن مصطفى إبراهيم منى7756

 سليم مصطفى إبراهيم منى7757

 بكر نور إبراهيم منى7758

 المجدعبدالنعيم أبو منى7759

 شمروخ احمد بكر أبو منى7760

 عرفات السيد جمال منى7761

 الحسن أبو زرزور حسن منى7762

 مصطفى سيد حسن منى7763

 حسنين محمد حسن منى7764

 سيد اللطيف عبد حسين منى7765

 الوهاب عبد رشوان سعد منى7766

سويعد سعد على سالم منى7767

 إسماعيل مصطفى سمير منى7768

 محمد منصور صبحى منى7769

 حسن زكى صبرى منى7770

 محمد سعد صفوت منى7771

 الزواوى محمد الدين صالح منى7772

 غانم حسين عرابى عادل منى7773

 محمد مرعى العظيم عبد منى7774

 محمود محمد العليم عبد منى7775

 الواحد عبد سيف الغنى عبد منى7776

 محمد سيد زينهم النبى عبد منى7777

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 سليمان العال أبو على منى7778

 محمد توفيق على منى7779

 امين يوسف ماهر منى7780

 المعطى عبد احمد السيد محمد منى7781

 حسن الرحمن عبد محمد منى7782

 خوجلى عبده محمد منى7783

 مصطفى محمد محمد محمد منى7784

 المولى جاد حسين محمود منى7785

 احمد على محمود منى7786

 ادريس ناجى محمود منى7787

 المهندى محمد مرتضى منى7788

 محمد حسان مصطفى منى7789

 حديقه أبو جاد فهمى مصطفى منى7790

 البارى عبد العظيم عبد ناجح منى7791

 سليم يوسف ناجح منى7792

 يوسف محمود يوسف منى7793

 شنوده سليم مكارى منير7794

 الكريم جاد منير ممدوح منير7795

 العمرى العزيز عبد سعد منير منيرفا7796

السيد خليل محمد احمد مها7797

 غريب اللطيف عبد إبراهيم مها7798

 خضر احمد إسماعيل مها7799

 اللطيف عبد محمد جمال مها7800

 ادريس سعد محمود حسن مها7801

 العال أبو فهمى سعداوى مها7802

 عامر محمد سعيد مها7803

 يمانى حسن عادل مها7804

 المجيد عبد محمد الحليم عبد مها7805

 عكاشه محمد الرحيم عبد مها7806

 هللا عبد عمر غريب مها7807

 يوسف منير مجدى مها7808

 سالم السيد محمد مها7809

 محمد إبراهيم محمد مها7810

 على قناوى محمد مها7811

 القادر عبد مصيلحى ناجى محمد مها7812

 زكى محمد محمود مها7813

 حسين حسن الفتاح عبد وافدى مها7814

 البابلى إسماعيل حمدى احمد مهاب7815

 السيد محمد امين حبيب مهاب7816

 هللا خير زكى سعيد محمد مهاب7817

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 حامد محمد محمود مهاب7818

 الرزاز مصطفى محمد مصطفى مهت7819

 مهدى على العال عبد مهدى7820

 عامر فتحى الخالق عبد مهران7821

 احمد عبده على مهران7822

 محمود سعيد مجدى مهند7823

 توفيق رجب فهمى مهيب7824

 الكريم عبد محمد حسن مهيتاب7825

 محمد حسينى صالح مهيتاب7826

 بنيامين توفيق شنوده مودى7827

 شاكر زكرى سامى مورين7828

 عليوه موسى احمد موسى7829

 محمد موسى فرج موسى7830

 حسن بشادى محمد موسى7831

 حسين موسى محمد موسى7832

 محمود محمد منتصر موهاب7833

 احمد امين احمد مؤمن7834

 الرحيم عبد محمود احمد مؤمن7835

خضير أبو كرخى بهاء مؤمن7836

 محمود سعيد جابر مؤمن7837

 زيد أبو احمد محمد جمال مؤمن7838

 هجان كامل سليمان مؤمن7839

 صابر نبيه صفوت مؤمن7840

 محمد عوض الدين صالح مؤمن7841

 محمد الحميد عبد صالح مؤمن7842

 الرازق عبد على عمر مؤمن7843

 احمد اللطيف عبد غريب مؤمن7844

 الجواد عبد عمر محمد مؤمن7845

 عزب محمد محمد مؤمن7846

 عمر محمد محمد مؤمن7847

 محمد احمد محمود مؤمن7848

 بصرى شحات محمود مؤمن7849

 عطيفى الحافظ عبد احمد مى7850

 الرحيم عبد احمد الرحيم عبد احمد مى7851

 محمد الدين نجم احمد مى7852

 غراب سالم حامد السيد مى7853

 امين المتولى امين مى7854

 عمران محمد جالل مى7855

 احمد الحميد عبد جمال مى7856

العزيز عبد جمال مى7857

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 نافع بكر أبو حجاج مى7858

 صابر محمد حسن مى7859

 عنان الحليم عبد رمضان مى7860

 رزق سعد إبراهيم سعيد مى7861

 إسماعيل كمال صبحى مى7862

 الحميد عبد إبراهيم عاطف مى7863

 محمود حسين عاطف مى7864

 عباس حسن الحفيظ عبد مى7865

 الحبشى احمد العزيز عبد مى7866

 حماد العزيز عبد المعطى عبد مى7867

 عويس رجب مجدى مى7868

 حسين رجب محمد مى7869

 أيوب محمد العزيز عبد محمد مى7870

 ياسين هللا عوض محمد مى7871

 خالد رفاعى محمود مى7872

 الدين حسام الحميد عبد شافعى محمود مى7873

 الشحات محمد محمود مى7874

 حسن المقصود عبد مصطفى مى7875

 محمد احمد ممدوح مى7876

 حسن فولى منصور مى7877

 بركات العظيم عبد نبيل مى7878

 إبراهيم على هشام مى7879

 الحافظ عبد محمد سيد مي7880

 مهنا سليمان الرحمن عبد كمال مياده7881

 الشرقاوى امين مجدى مياده7882

 عمر احمد محمد مياده7883

 ناصر سليمان ربيع مسعد مياده7884

 محمد حسين الحفيظ عبد ميار7885

 صالح احمد محمد ميار7886

 نصر جميل محمد ميار7887

 يونان نظير زكريا ميخائيل7888

 عجبان ميالد شهدى ميخائيل7889

 ميخائيل نجيب نصرى ميخائيل7890

 غيط منير مراد ميربت7891

 غزالى احمد رمضان ميرفت7892

 الرب جاد إبراهيم العظيم عبد ميرفت7893

 محمود حسنى طارق ميرنا7894

 اسكاروس صالح عادل ميرنا7895

حلمى رياض فاروق فايز ميرنا7896

 قديس مخزى قديس ميرنا7897

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 جورجى رياض مراد ميرنا7898

 إبراهيم شحاته بولس جرجس ميشيل7899

 لطيف ميالد عزت ميالد7900

 بباوى جميل وجدى ميالد7901

بولس سعد ادوارد مينا7902

 حبيب أنور اسعد مينا7903

 حنا امير الفونس مينا7904

 غبلاير المسيح عبد يوسف اليشع مينا7905

 نسيم موريس اليه مينا7906

 سولاير يوسف رومانى إبراهيم مينا7907

 نسيم فوزى إبراهيم مينا7908

 سيداروس موريس أدوار مينا7909

أيوب هللا حنا اسخرون أدور مينا7910

 بباوى ويصا أنطون مينا7911

 هللا حنا رضى جاد مينا7912

 داود باخوم جرجس مينا7913

 النور عبد زكى جرجس مينا7914

 استاورو صبحى جرجس مينا7915

 إبراهيم لبيب جرجس مينا7916

 إبراهيم ميخائيل جرجس مينا7917

 حكيم عزمى جمال مينا7918

 ملك عزيز جميل مينا7919

 حنين فرنيس جورج مينا7920

 منقريوس جيد جوزيف مينا7921

 مرجان المالك عبد حلمى مينا7922

 سمعان راغب رافت مينا7923

 سالمه ناشد هللا رزق مينا7924

 وهبه بديع روبيل مينا7925

 سعد حبيب رؤوف مينا7926

 جرجس رزق سامح مينا7927

 نخله فتحى جالل سامى مينا7928

 بشاى الكس سعد مينا7929

 بولس نجيب سعد مينا7930

 منصور توفيق سعيد مينا7931

 غطاس زاهر سمير مينا7932

 تادرس زكى شارل مينا7933

 ذكرى شفيق باسيلى شفيق مينا7934

 عازر زكى هللا شكر مينا7935

 الشهيد عبد سعد صفوت مينا7936

 شحاته إبراهيم عادل مينا7937
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  االســـــــــــــــــــــــــمم

 توفيق جاد عادل مينا7938

 فرح صليب عادل مينا7939

 جرجس فوزى عادل مينا7940

 قلدس فؤاد عادل مينا7941

 جبرائيل حليم هللا عبد مينا7942

 تادرس نظير هللا عبد مينا7943

 مجلع حارس فايز مينا7944

 سليمان امين فايق مينا7945

 عويضه سعيد فتحى مينا7946

 يوسف سعيد فوزى مينا7947

 سليمان صليب فوزى مينا7948

 ميخائيل بسطاوروس فيليب مينا7949

 اسحق شوقى كمال مينا7950

 إبراهيم فهيم ماهر مينا7951

 عطيه أنور مجدى مينا7952

 فهيم مكرم محب مينا7953

 اقالديوس فاروق محسن مينا7954

 غبلاير رياض مدحت مينا7955

 جرجس كامل مدحت مينا7956

 حنا مالك مدحت مينا7957

 سليمان  موسى مكرم مينا7958

 مجلع النور عبد منصور مينا7959

 سالمه القمص يوسف منصور مينا7960

 حنا كمال منير مينا7961

 ميخائيل بجيب ميخائيل مينا7962

 ساويرس فهمى ناجح مينا7963

 بهتام مملوك ناجى مينا7964

 عزيز راضى نادر مينا7965

 توفيق اسعد نبيل مينا7966

ناروز حكيم نبيل مينا7967

 صالح عازر نبيل مينا7968

 عوض أبو كامل نبيل مينا7969

 بشاى تامر نصحى مينا7970

 وردخان جرجس نصر مينا7971

يسى هرمكيس نعيم مينا7972

 لبيب خيرى وجيه مينا7973

 خليل ثابت ورد مينا7974

 منصور خليل وصفى مينا7975

 ميخائيل فوزى يحيى مينا7976

 مرقص بديع يوسف مينا7977
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  االســـــــــــــــــــــــــمم

 ساويرس تاوضروس يوسف مينا7978

 ماضى مصطفى محمد ناجى7979

 مصطفى احمد العابدين زين مصطفى ناجى7980

 العزيز عبد الغفار عبد اشرف نادر7981

 الباقى عبد الونيس عبد الفتوح أبو نادر7982

 رزق زيد أبو محمد نادر7983

 عباس العزيز عبد محمد نادر7984

 النبى عبد ناجى ناصر نادر7985

 اللطيف عبد حمزه محمد نادره7986

 بدوى المنعم عبد محمد نادى7987

 صالح احمد محمد سيد نادين7988

 الدين زين الحميد عبد محمد احمد ناديه7989

 المجيد عبد لبيب إبراهيم ناديه7990

 حسين هاشم العزيز عبد ناديه7991

 محمد الرحيم عبد كمال ناديه7992

 امبابى محمد إسماعيل محمد ناديه7993

 حسن سيد محمد ناديه7994

 سليمان محمود نبوى ناديه7995

 العال عبد احمد ناريمان7996

 حسن صالح اسامه ناريمان7997

 مبارز مدبولى شوقى ناريمان7998

 بكر أبو احمد عبده ناريمان7999

 المالك عبد  رزق المالك عبد ناصر8000

 على الصغير فرج ناصر8001

 إبراهيم الحسن أبو محمد ناصر8002

 الزرقانى حسين إبراهيم نانسى8003

 حلمى إبراهيم نانسى8004

 احمد مرسى إبراهيم نانسى8005

 خير قمصان بخيت نانسى8006

 سالمه رمزى بهجت نانسى8007

 المنعم عبد محمد محمد محمد نانسى8008

 حسين مصطفى محمد نانسى8009

 سويطى منصور سعد محمود نانسى8010

 عامر إبراهيم مدحت نانسى8011

 بولس نسيم منير نانسى8012

 عجايبى منير نبيل نانسى8013

 عازر ساويرس نصر نانسى8014

 الشين الرحمن عبد حلمى هشام نبال8015

 احمد على احمد نبيله8016

 احمد سليمان محمد نجاه8017

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 محمود محمد احمد نجالء8018

 الرحمن عبد العال عبد الرحمن عبد نجالء8019

 محمد إبراهيم فتحى نجالء8020

 محمد محمود احمد محمد نجالء8021

 على العزيز عبد محمد نجالء8022

 منصور سيد موسى نجالء8023

 الطاهر مصطفى خير محمد الدين نجم8024

 ركابى حسن احمد نجوى8025

 إبراهيم عطيتو احمد نجوى8026

 محمد احمد الحاوى نجوى8027

 الشين عمر محمود عاطف نجوى8028

 سعيد موسى سعد الغفار عبد نجوى8029

 المجيد عبد محمد المجرد عبد نجوى8030

 الظاهر عبد موسى فتحى محمد نجوى8031

 احمد سيد صابر محمد محمد نجوى8032

 العزيز عبد نجيب مصطفى نجيب8033

 مصطفى خليفه احمد ندا8034

 السيد حنفى اشرف ندا8035

 طه احمد الدين عز إيهاب ندا8036

 الرحمن عبد على الرحمن عبد ندا8037

 حسين احمد عماد ندا8038

 طه هللا عبد نداءمحمود8039

 إبراهيم مصباح مدبولى احمد ندى8040

 الفرماوى احمد مصطفى أنور ندى8041

 إبراهيم المعطى عبد حافظ ندى8042

 محمد المعين عبد خالد ندى8043

 العال عبد السيد شعبان ندى8044

 محمد زيد أبو الحكم عبد ندى8045

 الحميد عبد إبراهيم الحميد عبد ندى8046

 جمعه حسن الرسول عبد ندى8047

 رشوان توفيق السالم عبد ندى8048

 المجد أبو محمد عدلى ندى8049

 على محمد سيد الدين عز ندى8050

 مصطفى حسين عصام ندى8051

 الواحد عبد محمد على ندى8052

 محمد جعفر سمير محمد ندى8053

 السيد إبراهيم محمود محمد ندى8054

 محمد احمد الجليل عبد محمود ندى8055

 قاسم حسين السيد نرفانا8056

 إبراهيم محمد عاطف بدوى نرمين8057

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين
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  االســـــــــــــــــــــــــمم

 محمود مصطفى بغدادى نرمين8058

 على محمد حسن نرمين8059

 على محمد سيد نرمين8060

 السيد عبد ناشد صالح نرمين8061

 السخن عواد عادل نرمين8062

محمد مصطفى عادل نرمين8063

 نصار عزمى عاطف نرمين8064

 إبراهيم شكرى عبده نرمين8065

 محمد الراضى عبد محمود نرمين8066

 درويش سيد الرحيم عبد محمود نرمين8067

 مندور نجيب مصطفى نرمين8068

 حموده جابر هانى نرمين8069

 الحليم عبد محمد امين نسرين8070

 خدر فهد جابر نسرين8071

 تركى إبراهيم سليمان نسرين8072

 محمود العليم عبد شريف نسرين8073

 محمد الراضى عبد محمود نسرين8074

 رواش العزيز عبد حنفى احمد نسمه8075

 عرفه الوهاب عبد على احمد نسمه8076

 عباس محمد الهامى نسمه8077

 الديب إبراهيم يحيى إبراهيم نسمه8078

 المغربى احمد صالح حسن نسمه8079

 حسن يوسف حسن نسمه8080

 محمد طه شعبان نسمه8081

 احمد الغنى عبد صبرى نسمه8082

 احمد إبراهيم الحميد عبد نسمه8083

 محمد منصور مجدى نسمه8084

 صالح أنور محمد نسمه8085

 خليل محمود محمد نسمه8086

 احمد المحسن عبد مصطفى نسمه8087

 حيدر محمد احمد منذر نسمه8088

 صالح احمد ناصر نسمه8089

 محمد مصطفى حسين نسيم8090

 ثابت حلمى محمد نشات8091

 حسن الحديد أبو احمد نشوى8092

 مدنى الحفيظ عبد احمد نشوى8093

 شاهين الشكور عبد صبرى نشوى8094

 احمد محمد الفتاح عبد نشوى8095

 بيومى طه عصام نشوى8096

 سيد محمد فوزى نشوى8097

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 الخطيب السيد محمد نشوى8098

 الخطيب السيد محمد نشوى8099

 مصطفى ربه عبد مصطفى نشوى8100

 على محمد مصطفى نشوى8101

 احمد بخيت احمد نصر8102

 على محمد امين نصر8103

 المولى عبد شعيب نصر8104

 العاطى عبد المولى عبد شعيب نصر8105

 الحى عبد نصر القادر عبد نصر8106

 الغتمى احمد نصر محمد نصر8107

 محمد الباسط عبد نبيل نعما8108

 الحميد عبد احمد محمد نعمات8109

 نعمان محمود احمد نعمان8110

 مصطفى خير محمد نعمان8111

 ربعه محمد احمد حسين نعمه8112

 الطنطاوى  الحكيم عبد النبى عبد نعمه8113

 شقيدف غانم فاروق نعمه8114

 سليم فرج فتحى نعمه8115

 حسين محمد مصطفى نعمه8116

 سليمان نعيم سليمان نعيم8117

 العشري متولى محمد نبيل نغم8118

 سعد مسعد جميل نفين8119

 احمد محمود احمد نها8120

 حربى محمد محمد حمدى نها8121

 سالم سالم سيد نها8122

 سليم غريب محمد نها8123

 محمد عبده يحيى نها8124

 حسان على محمد عاطف نهاد8125

 يوسف محمد يوسف نهاد8126

 الرحمن عبد محمد اشرف نهال8127

 عثمان على حسين أيوب نهال8128

 حسين القاسم أبو حسين نهال8129

 محمد محمود حسين نهال8130

 عويس هللا حسب محمد عادل نهال8131

 غتيه مصطفى الحكم عبد نهال8132

 العزيز عبد موفق العزيز عبد نهال8133

حسن حسين احمد الدين عصام نهال8134

 بكر رمضان محمد نهال8135

 عثمان إبراهيم محمود نهال8136

 محمد جداوى هانى نهال8137

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين
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  االســـــــــــــــــــــــــمم

 سيد احمد احمد نهله8138

 احمد سيد احمد نهله8139

 محمد الفتاح عبد اسامه نهله8140

 فراج الرحمن عبد حسين اسالم نهله8141

 المغيث عبد الحليم عبد حسن نهله8142

 محمد الرازق عبد حسن نهله8143

 الباقى عبد كامل الباقى عبد نهله8144

 موسى هللا عبد الشافى عبد نهله8145

 الطنطاوى رشوان المنعم عبد نهله8146

 محمود إبراهيم الهادى عبد نهله8147

 الرسول عبد شعبان عوض نهله8148

 عبود نايل كمال نهله8149

 على محمد هشام نهله8150

 يحيى محجوب يونس نهله8151

 احمد محمد الدين حسام احمد نهى8152

 محمد جوده إبراهيم نهى8153

 عيد احمد بكر أبو نهى8154

 العزب عيد احمد بكر أبو نهى8155

 جابر محمد جابر نهى8156

 سليم السايح حسن نهى8157

 حسين أبو محمد حمدى نهى8158

 حسنين عبادى سعد صالح نهى8159

 سليمان احمد طلعت نهى8160

 قطب الحميد عبد إبراهيم الحميد عبد نهى8161

 بدر عقل الرازق عبد نهى8162

 النبراوى فتحى عماد نهى8163

 العيله الدين محى فوزى نهى8164

 محمد السباعى محمد نهى8165

 إبراهيم محى محمد نهى8166

 احمد حافظ نجيب محمد نهى8167

 موسى على شافعى محمود نهى8168

 الشرقاوى فوده السيد مسعد نهى8169

 خورشيد المنعم عبد مصطفى نهى8170

 نصار عطيه احمد سيد نهيل8171

 امين احمد القاضي نوال8172

 سيف صبحى محمد سعيد نوال8173

 محمد احمد اللطيف عبد نوال8174

 المطلب عبد محمد العابدين زين نوبى8175

 محمد عزت الدين نور8176

 الشنديرى محمد عبدهللا ربيع محمد الدين نور8177
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 على طه عاطف محمد الدين نور8178

 على محمد حسن هللا نور8179

 احمد محمد محجوب الهدى نور8180

 على نور جراحى نور8181

 فراج سيد ركابى نور8182

 الرومى أنور محمد محمد نور8183

 احمد سيد صابر محمد محمد نور8184

 الشهيد عبد فهمى اسعد نورا8185

 ديا أبو محمد على حسنى نورا8186

 على محمد زكريا نورا8187

 الشمله الرحمن عبد مصطفى سعيد نورا8188

 سليم الغفار عبد المنعم عبد نورا8189

 محمد إبراهيم عوض نورا8190

 زخارى ونى كرومل نورا8191

 ابيش عيد السيد محمد نورا8192

 الزمر حسين محمد محمود الدين نور محمد نورا8193

 بكر الدين نور يوسف نورا8194

العربى أحمد العربى نوران8195

 الشربينى طه ايمان نوران8196

 شوقى حسن حسن إبراهيم نوران8197

 هللا عبد الباسط عبد سمير نوران8198

 العاطى عبد إبراهيم ماجد نوران8199

 العباسى الحميد عبد محد نوران8200

 هالل صالح محمد شريف محمد نوران8201

 محمود مصطفى صبرى محمد نوران8202

 زيد أبو محمد هللا عبد محمد نوران8203

 محمود احمد حسين مصطفى نوران8204

 الرحيم عبد سيد احمد نوره8205

 السيد كيالنى محمد حجازى نوره8206

محمد الواحد عبد عباس نوره8207

 مصلحى السيد على نوره8208

 على هللا عبد محمد نوره8209

 عثمان دردير وافى نوره8210

 عزوز صابر احمد نورهان8211

حامد صباح احمد نورهان8212

 هريدى محمود احمد نورهان8213

 شاكر احمد صالح اسامه نورهان8214

 الطويل حسن هلى إبراهيم نورهان8215

 زيد أبو حسنى بكر أبو نورهان8216

 حافظ حسنى جالل نورهان8217
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  االســـــــــــــــــــــــــمم

عويضة حلمى محمد جمال نورهان8218

 الحميد عبد محمد حاتم نورهان8219

 محمود عيد محمد حسام نورهان8220

 على حسنين حسن نورهان8221

 محمد عاشور حسين نورهان8222

 الجمال إبراهيم خالد نورهان8223

 على الغنى عبد رضا نورهان8224

 بركات رزق محمد خيرى محمد رضا نورهان8225

 محمد حسين رفعت نورهان8226

 سليمان خلوى سالمه نورهان8227

 العال عبد الستار عبد سمير نورهان8228

 احمد صالح طارق نورهان8229

 شوقى محمد عادل نورهان8230

 احمد حامد على نورهان8231

 صالح محمد على نورهان8232

 احمد الصبور عبد فؤاد نورهان8233

 على رفاعى مجدى نورهان8234

 السيد الرحمن عبد مجدى نورهان8235

 إسماعيل احمد محسن نورهان8236

 منظور محمد محمود محسن نورهان8237

 حسين محمد والى أبو محمد نورهان8238

 حسين مسعود حسن محمد نورهان8239

 ناجى محمد محمد نورهان8240

 متولى محمد احمد مصطفى نورهان8241

 هللا عبد مراد هللا عبد مصطفى نورهان8242

 محمد حسن وحيد نورهان8243

 حمدان محمود يوسف نورهان8244

 حسين محمد حسين نوريهان8245

 رزق فهمى مجدى نيرفانا8246

 فهمى نادرانيس نيرفانا8247

 العال عبد السالم عبد محمد احمد نيرمين8248

 سليمان محمد عاصم نيره8249

 حسن السيد العزيز عبد نيره8250

 الفتاح عبد محمد الدين كمال نيره8251

 محمد عباس مجدى نيره8252

 إبراهيم عثمان السيد محمد نيره8253

 عليوه هللا عبد حلمى فؤاد احمد نيفين8254

 البرعى احمد حمزه إبراهيم نيفين8255

 بطرس حنا عاطف نيفين8256

إسكندر هللا جاب ميشيل نيفين8257

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 حسين رشاد هشام نيفين8258

 فرغلى احمد سيد نيهال8259

 احمد مصطفى كمال نيهال8260

 هللا عبد زيدان احمد هاجر8261

 شرف الرحمن عبد احمد هاجر8262

 احمد جوده الدين عالء احمد هاجر8263

 خضير محمد جمال هاجر8264

 الزين اللطيف عبد محمد جمال هاجر8265

 الخالق عبد احمد خالد هاجر8266

 بكرى دياب سالم دياب هاجر8267

 الجمل درويش سعد هاجر8268

 السيد هنداوى شعبان هاجر8269

  الحديدى احمد شهاب هاجر8270

 الهادى عبد محمد طارق هاجر8271

 صالحين راشد عباس هاجر8272

 الرحمن عبد فرغلى الرحمن عبد هاجر8273

 دهب زكى الستار عبد هاجر8274

 محمد صادق الغنى عبد هاجر8275

 حسن سالم هللا عبد هاجر8276

 الخالق عبد السيد الواحد عبد هاجر8277

 عبده فكرى عزت هاجر8278

 احمد ادريس فوزى هاجر8279

 الحميد عبد خاطر احمد محسن هاجر8280

 صالح حسن محمد هاجر8281

 حفنى المجيد عبد محمد هاجر8282

 طه محمد محمد هاجر8283

 مصطفى العزيز عبد مصطفى هاجر8284

 خليل على نبيه هاجر8285

 حسن احمد محمود يوسف هاجر8286

 المحسن عبد الهم احمد هادى8287

 احمد الهادى الدين عالء هادى8288

 دياب العظيم عبد فتحى هادى8289

 احمد عباس محمود هارون8290

 مصطفى شحاته هاشم شحاته هاشم8291

 صالح الرحيم عبد يوسف هاشم8292

 محمد بخيت احمد هاله8293

 على محمد احمد هاله8294

 شحاته عفيفى محمد إبراهيم هاله8295

 الحميد عبد محمود جالل هاله8296

 فضل محمود حجازى هاله8297

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 محمد العزم أبو صبحى هاله8298

 الدين نور احمد الدايم عبد هاله8299

 حسن جاد احمد المنعم عبد هاله8300

 ليسى سعيد فاروق هاله8301

 احمد محمود رضا محمد هاله8302

 عبده السيد هللا عبد محمد محمد هاله8303

 محمد هاشم هالل هاله8304

 احمد فضل إبراهيم هانى8305

 سعيد نجيب إبراهيم هانى8306

 الونيس عبد معوض جوده هانى8307

 حسن المجيد عبد حسن هانى8308

 محمد سيد حسين هانى8309

 محمد ماضى رفعت هانى8310

 على سعيد رمضان هانى8311

 سيد الحى عبد سيد هانى8312

 السيد محمود الحميد عبد هانى8313

 احمد زكى العاطى عبد هانى8314

 محمد هللا عبد اللطيف عبد هانى8315

 العال عبد على عمر على هانى8316

 مصطفى محمود فوزى هانى8317

 سليم الرحيم عبد كامل هانى8318

 متولى السيد محمد هانى8319

 شعالن على احمد محمد السيد محمد هانى8320

 على حافظ عبد المندوه محمد هانى8321

 محمود عبادى محمد هانى8322

 احمد هللا عبد محمد هانى8323

 قطب هللا عبد محمد هانى8324

 هللا نصر حمدان مصطفى هانى8325

  محارب كامل ناجح هانى8326

 محمود السيد هالل هانى8327

 رضا حلمى حسن احمد هايدى8328

 شرف احمد على احمد هايدى8329

 العظيم عبد الفتاح عبد طه هايدى8330

 قاسم محمد عادل هايدى8331

 خالف السيد معوض محب هايدى8332

 المجيد عبد أحمد نبيل هبة8333

احمد سعد احمد هبه8334

 احمد منصور احمد هبه8335

 صالح يسين احمد هبه8336

 إبراهيم حسانين إبراهيم السيد هبه8337

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 سالم محمد الغريب هبه8338

 موسى السميع عبد طارق هللا هبه8339

 معوض محمد الفتاح عبد هللا هبه8340

 احمد على أنور مجدى هللا هبه8341

 على احمد محمد هللا هبه8342

 فؤاد اشرف محمد هللا هبه8343

 العزيز عبد  راشد محمد هللا هبه8344

 شاهين سعيد فوزى محمد هللا هبه8345

 إبراهيم معاطى محمد محمد هللا هبه8346

 عمر محمد الحى عبد صالح محمود هللا هبه8347

 الحميد عبد محمد ممدوح هللا هبه8348

 فرحات محمد سيد نور هللا هبه8349

 بكر نور إبراهيم هبه8350

 إسماعيل محمود سريع أبو هبه8351

 محمد الفضل أبو أنور هبه8352

 فرغلى صالح جمال هبه8353

 الباسط عبد ادفاوى جمعه هبه8354

 الطاهر سعد حامد هبه8355

 الرحمن عبد الحميد عبد حسن هبه8356

 احمد المتجلى عبد حسنى هبه8357

 احمد محمد رفعت هبه8358

 حمزه حمد محمد رفعت هبه8359

 محمد محمد سعيد هبه8360

 جبريل محمد سليمان هبه8361

 فروخ احمد محمد سيد هبه8362

 صالح اللطيف عبد الدين صالح هبه8363

 هللا عبد توفيق صالح هبه8364

 إبراهيم صالح الحميد عبد عاطف هبه8365

 زيد حسن الراضى عبد هبه8366

 الرحمن عبد العال عبد الرحمن عبد هبه8367

 بغدادى خير القنائي الرحيم عبد هبه8368

 يوسف محمد الصبور عبد هبه8369

 الجليل عبد هادم القادر عبد هبه8370

 االمبابى جالل اللطيف عبد هبه8371

 شاهين محمود المنعم عبد هبه8372

 محمود حباش النبى عبد هبه8373

 عزب سليم عبدالرحمن هبه8374

 على سلطان عبده هبه8375

 شرف محمد العابدين زين على هبه8376

 محمد فكرى محمد على هبه8377

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 هللا نعمه  حسن فتحى هبه8378

 الشنديرى الرحمن عبد فخرى هبه8379

 الشيتانى العزيز عبد فؤاد فؤاد هبه8380

 قناوى محمد جمال مجدى هبه8381

 صالح مرداش مجدى هبه8382

 جمعه محمد مجلى هبه8383

 حسن هللا عبد محسب هبه8384

 شحاته خميس محسن هبه8385

 محمد بخيت محمد هبه8386

 القادر عبد سعد محمد هبه8387

 هللا عبد رجب شعبان محمد هبه8388

 مصطفى الحميد عبد محمد هبه8389

 زكى العظيم عبد محمد هبه8390

 احمد على محمد هبه8391

 صديق على محمد هبه8392

 الكريم عبد احمد محمود هبه8393

 الخالق عبد مسعد هبه8394

 نصر زاكى مصطفى هبه8395

 على توفيق نعيم هبه8396

 احمد محمد نور هبه8397

 همام رمضان همام هبه8398

 سمعان جاد وحيد هدرا8399

 العزيز عبد رفاعى احمد هدى8400

 احمد صابر احمد هدى8401

 محمود العزيز عبد احمد هدى8402

 الوفا أبو محمد السيد هدى8403

 بيومى الفتاح عبد بيومى هدى8404

 السيد كمال جمال هدى8405

 على حسن رمضان هدى8406

 الحميد عبد مشحوت رمضان هدى8407

 صبيح سليمان سعيد هدى8408

 الضوى كامل سمير هدى8409

 القطرى محمد صالح هدى8410

 القناوى الحميد عبد الحميد عبد هدى8411

 العزيز عبد خالد العزيز عبد هدى8412

 السالم عبد محمد فكرى هدى8413

 على فهيم فوزى هدى8414

 عطا المولى عبد قناوى هدى8415

محمد فؤاد صبحى محمد هدى8416

 سالم على محمد هدى8417

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 عثمان احمد مصطفى هدى8418

 مهران فهمى مهران هدى8419

 عيسى احمد محمد هللا عبد احمد هدير8420

 رستم المجد أبو جمال هدير8421

زيد أبو علوه أبو عيد جمال هدير8422

 موسى الحميد عبد محمد جمال هدير8423

 الستار عبد ياسين حسن هدير8424

 سالم الرحمن عبد سالم هدير8425

 مرسى إبراهيم سمير هدير8426

 الرازق عبد الفتاح عبد سمير هدير8427

 احمد سيد محمد سمير هدير8428

 حسين جاد سيد هدير8429

 صديق مصطفى سيد هدير8430

 محمد حسنى حسن صابر هدير8431

 حجاب السيد احمد عادل هدير8432

 محمد احمد عاطف هدير8433

 محمد العزيز عبد عاطف هدير8434

 الباسط عبد الفتاح عبد الباسط عبد هدير8435

 محمد سيد هللا عبد هدير8436

 رجب إبراهيم المحسن عبد هدير8437

 الخير أبو مرسى محمد المنعم عبد هدير8438

محمد محمد صوفى الدين عالء هدير8439

 بالل محمد هللا حمايه على هدير8440

 بيومى محمد فوزى هدير8441

 عالم على محمد فؤاد هدير8442

 احمد السيد مجدى هدير8443

 بالل محمد سيد محسن هدير8444

 هللا عبد طه امين محمد هدير8445

 هللا عبد حسين محمد هدير8446

 شلبى فهمى الفتاح عبد محمد هدير8447

 فايد على محمد هدير8448

 سويلم احمد طه نجيب محمد هدير8449

 محمود محمد محمود هدير8450

 هللا عبد مراد هللا عبد مصطفى هدير8451

 محمد محمود توفيق منصور هدير8452

 السالم عبد محمد ناجى هدير8453

 مصطفى الحميد عبد هالل هدير8454

 الجواد عبد الجواد عبد يحيى هدير8455

 يوسف حسان يوسف هدير8456

 السيد احمد سيد شوقى هديل8457

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 العزيز عبد جارحى محمد هديل8458

 عوده هللا عبد سند سعيد محمد هديل8459

على عبدالفتاح احمد هديه8460

 محمد عباس كمال هديه8461

 احمد الحميد عبد الغريب احمد هشام8462

 احمد مصطفى احمد هشام8463

 بركات صابر بركات هشام8464

 الغنى عبد محمد محمد جالل هشام8465

حسن المجيد عبد الحليم عبد جمال هشام8466

 مرعى محمد حمد هشام8467

 الجيد عبد احمد خميس هشام8468

 حسين عواد خميس هشام8469

 احمد عبده رمضان هشام8470

 محجوب سيد سعيد هشام8471

 جبريل المقصود عبد سمير هشام8472

 الخير أبو سليم يوسف سمير هشام8473

 هللا عبد سيد هللا عبد سيد هشام8474

 الحافظ عبد حسن صالح هشام8475

 محمود السيد حسنى عادل هشام8476

 الزعويلى العزيز عبد طه عادل هشام8477

 إبراهيم العظيم عبد الرسول عبد هشام8478

 الطور احمد سيد النبى عبد هشام8479

 سليمان احمد على هشام8480

 سالم حسن على هشام8481

 عطيتو محمد عمران هشام8482

 محمد بدران محمد هشام8483

 جندي سالمه محمد هشام8484

 محمود صالح محمد هشام8485

 على طه محمد هشام8486

 السيد الرحمن عبد محمد هشام8487

 احمد محمد محمد هشام8488

محمد عثمان محمود هشام8489

  الشريف محمود ناصر محمود هشام8490

 عمر احمد مرعى هشام8491

 مراد التواب عبد مصطفى هشام8492

 الحكيم وحيد محمد الدين ولى هشام8493

 احمد سيد احمد رشدى هالل8494

 السالم عبد الكريم عبد فرحات هالل8495

 ربيع احمد محمد همس8496

 الحكيم وحيد محمد الدين ولى هميس8497

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 حسن احمد السيد هناء8498

 اللطيف عبد العرب عز الفتوح أبو هناء8499

 على محمد بدوى هناء8500

 مصطفى شحاته جمال هناء8501

 حراجى سيد حمتو هناء8502

 خليل المجد أبو خليل هناء8503

 شندى العزيز عبد شعبان هناء8504

 محمد صابرموسى هناء8505

 خليل إبراهيم عاطف هناء8506

 محمد سليمان محمد هناء8507

 محمد سعيد محمود هناء8508

 إبراهيم إبراهيم مرزوق هناء8509

 سيد العال عبد مصطفى هناء8510

 شبل أبو كدوانى شبل أبو هند8511

 احمد عباس جمال هند8512

 حامد الرحمن عبد حامد هند8513

 على سعيد حمدى هند8514

على حسن رمضان هند8515

 على محمد سيد هند8516

 بحريه حسين محمد الدين صالح هند8517

 الجمال حسن عادل هند8518

 سالم السيد الغنى عبد عاطف هند8519

 على محمد محمد الجواد عبد هند8520

 دياب على الحميد عبد هند8521

 عمران على محمد الدايم عبد هند8522

 زيد أبو الرحيم عبد الرؤوف عبد هند8523

 السيد الغيط أبو عثمان هند8524

 قطب سيد عصام هند8525

 محمودعلى على هند8526

 ذكرين المالك عبد فؤاد هند8527

 سنه أبو حسين الدين كمال هند8528

 النوبى احمد محمد هند8529

 محمد حسن محمد هند8530

 هللا جاد الحميد عبد رضا محمد هند8531

 محمد سيف محمد هند8532

 حسن يسن محمد هند8533

 محمود شرقاوى محمود هند8534

 الحفني محمد محمود هند8535

 احمد السعود أبو نبيل محمود هند8536

 الجرف الرحمن عبد ثروت مليد هند8537

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 عامر على محمود يحيى هند8538

 الجزيرى النجا أبو يسرى هند8539

 يسى هللا جاب يوسف هند8540

 عبيد نجدى محمد هواريه8541

 محمد الغفور عبد عوض هويدا8542

 عارف حلمى إبراهيم هيام8543

 الرحمن عبد محمد حسن هيام8544

 محمد المعطى عبد سمير هيام8545

 يسرى محمد إبراهيم مصطفى هيام8546

 المجيد عبد همام احمد هيبه8547

 الوارث عبد الدين زين احمد هيثم8548

 مرعى الحميد عبد احمد هيثم8549

 يوسف محمود النجا أبو هيثم8550

 امين احمد جمال هيثم8551

 العال عبد حجاج حسن هيثم8552

 زقالى محمد حسن هيثم8553

 فرغل عوض حسين هيثم8554

 طبش محمد رشيد هيثم8555

 شامخ محمود زويدى هيثم8556

 محمد صبح صالح سعد هيثم8557

 عامر محمد سيد هيثم8558

 نصر صالح الدين سيف هيثم8559

 معوض احمد شوقى هيثم8560

 العزيز عبد حسن الباسط عبد هيثم8561

 عثمان السيد الحميد عبد هيثم8562

 هللا عبد الصادق عبدهللا هيثم8563

 محمد سويلم محمد عزت هيثم8564

 سيد محمد على هيثم8565

فيض توفيق فتحى هيثم8566

 النعيم عبد حسن فتحى هيثم8567

 الرحمن عبد حسن مجدى هيثم8568

 محمد احمد محمد هيثم8569

 محمد بيومى محمد هيثم8570

 النادى جوده محمد هيثم8571

 احمد حامد محمد هيثم8572

 ادم عبيد محمد هيثم8573

 الدسوقى حسن غريب محمد هيثم8574

 ناجى مصطفى ناجى هيثم8575

 الشاذلى سعد الدين نور هيثم8576

 محمود سيد هشام هيثم8577

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 غطاس مسعد سمير هيلنا8578

 الكريم عبد محمد احمد وائل8579

 السيد مهدى اسعد وائل8580

 على القادر عبد السعيد وائل8581

 سالمه حسنى جمال وائل8582

 محمد محمد رشدى وائل8583

 مجلى فرغلى سمير وائل8584

 الرحيم عبد عباس الدين سيف وائل8585

 إبراهيم على شعبان وائل8586

 الشافعى السيد محمد عاطف وائل8587

 ماضى احمد قاسم الاله عبد وائل8588

 السمان األمير النبى عبد وائل8589

 البطل محمد عطيه عزت وائل8590

 المالك عبد صدقى عماد وائل8591

 إبراهيم على حسن فتحى وائل8592

 الجواد عبد محمد قدرى وائل8593

 محمدين احمد محمد وائل8594

 حسانين محمد خير محمد وائل8595

 محمد الدايم عبد محمد وائل8596

 عالم محمود محمد وجدان8597

 احمد محمد حجازى وحيد8598

 عبده إبراهيم طارق وحيد8599

 صالح أنور الجواد عبد وحيد8600

 محمد ضوى صالح ورده8601

 على غويل احمد إيهاب وسام8602

 العزم أبو إسماعيل محمد جابر وسام8603

 المزاحى الحفيظ عبد حسن وسام8604

 هللا فرج محمد رشوان وسام8605

 محمد سالم عاطف وسام8606

 البنا السعيد محمد وسام8607

 يوسف حسين ممدوح وسام8608

 الخالق عبد فرج احمد وفاء8609

 بيومى السعيد احمد السيد وفاء8610

 الور سليمان احمد محمود السيد وفاء8611

 هللا عبيد سعدى جاد وفاء8612

 سليمان فضل محمد حلمى وفاء8613

 موسى صادق العاطى عبد وفاء8614

 حسانين الفتوح أبو الفتاح عبد وفاء8615

 النجا أبو السيد محمد وفاء8616

 إبراهيم الناجى محمد وفاء8617

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 حسين امين محمود وفاء8618

 الصادق على محمود وفاء8619

 حسين على مصطفى وفاء8620

 سليم محمد مصطفى وفاء8621

 حامد حسن يحيى وفاء8622

 حامد حسن يحيى وفاء8623

 إبراهيم محمد حسن عرابى احمد والء8624

 على محمد بدرى والء8625

 مسلوب نجار ربيع والء8626

 فرجانى محمد رجب والء8627

احمد محمد شحات رفاعى والء8628

 شحاته محمود شحاته والء8629

 احمد المنعم عبد شعبان والء8630

 على السالم عبد شومان والء8631

 صديق احمد صديق والء8632

 هللا عبد السيد عاطف والء8633

 محمود على الباسط عبد والء8634

 المجيد عبد محمد الحليم عبد والء8635

 احمد سيد عيد الحميد عبد والء8636

 جاد محمد الرازق عبد والء8637

 احمد مرتضى محمد الصبور عبد والء8638

 غنيم محمد عالء والء8639

 يوسف زهرى عمر والء8640

محمود العظيم عبد كرم والء8641

 الخالق عبد حسن مجدى والء8642

 محمد امين سامى محمد والء8643

 على العزيز عبد محمد والء8644

 العال عبد الغنى عبد نجيب محمد والء8645

 احمد فهمى السيد محمود والء8646

 عتريس محمود والء8647

 اللطيف عبد محمد مصطفى والء8648

 احمد العظيم عبد ممدوح والء8649

 احمد العظيم عبد ممدوح والء8650

 اللطيف عبد محمد ممدوح والء8651

 نظيم حسين منير والء8652

 عليوه محمد يحيى والء8653

 يحيى يونس يحيى والء8654

 احمد الباسط عبد السيد وليد8655

 خليل إسماعيل إبراهيم وليد8656

 مرسى سليمان إبراهيم وليد8657

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 إبراهيم محمد إبراهيم وليد8658

 احمد محمد خليفه وليد8659

 فاخورى رزيق داود وليد8660

 احمد السميع عبد رضا وليد8661

 زيد أبو سيد رفاعى وليد8662

 عثمان محمد سعد وليد8663

 صالحه الحميد عبد سعيد وليد8664

 عطيه الهادى محمد سعيد وليد8665

 احمد سيد الغفار عبد سمير وليد8666

 كامل جميل سيد وليد8667

 إبراهيم سيد سيد وليد8668

 السيد محمد سيد وليد8669

 إبراهيم محمد سيد وليد8670

 القادر عبد محمد سيد وليد8671

 على المحسن عبد صالح وليد8672

 محمود احمد الفتاح عبد طارق وليد8673

 طلعت محمد طارق وليد8674

 محمد حسين عادل وليد8675

 السالم عبد فرج السالم عبد وليد8676

 زيد أبو الظاهر عبد الصمد عبد وليد8677

 العاطى عبد السيد العاطى عبد وليد8678

 هللا نصر سعيد هللا عبد وليد8679

 العزيز عبد محمد عبده وليد8680

 سليم المحسن أبو فوزى وليد8681

 كامل حماد كمال وليد8682

 حسن برعى لطفى وليد8683

 الغلق على مجدى وليد8684

 محمد احمد محمد وليد8685

 يونس احمد حسين محمد وليد8686

 عباس المنعم عبد محمد وليد8687

 احمد فتوح محمد وليد8688

 إبراهيم محمود محمد وليد8689

 سعيد امان معوض محمد وليد8690

 محمد احمد محمود وليد8691

 الهادى عبد على محمود وليد8692

 مبروك إسماعيل مرزوق وليد8693

 الطحاوى الفضيل عبد معوض وليد8694

 الخالق عبد محمود يوسف يوسف وليد8695

 شلبى احمد إبراهيم احمد وهيبه8696

 حموده أنور محمد عماد وئام8697
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  االســـــــــــــــــــــــــمم

 العزيز عبد طه محمد وئام8698

 طه محمود الدين نصر محمد وئام8699

 أيوب كامل سمير ؤائل8700

 مصطفى انور اسامه يارا8701

 محمد احمد مجدى يارا8702

 الحفيظ عبد هللا عبد مجدى يارا8703

 برانق إبراهيم احمد ياسر8704

 المصرى احمد حسن احمد ياسر8705

 على محمد احمد ياسر8706

 سفينه محمد جمال ياسر8707

 احمد على حسن ياسر8708

 إبراهيم محمد حمزه ياسر8709

 إسماعيل محمود حنفى ياسر8710

 احمد على رمضان ياسر8711

 سيد المنعم عبد زكريا ياسر8712

 خفاجى كامل محمد سعد ياسر8713

 عياد ناجى سعيد ياسر8714

 الراضى عبد ربيعى الناصر عبد ياسر8715

 احمد حسين عرفات ياسر8716

 العال عبد احمد عزمى ياسر8717

 األمير محمود العزيز عبد على ياسر8718

 محمد احمد محمد ياسر8719

 الحفنى إبراهيم محمد ياسر8720

 الرحمن عبد رمضان محمد ياسر8721

 عواد على محمد ياسر8722

 عيد حسن محمد محمد ياسر8723

 الدايم عبد محمد محمد ياسر8724

 السويلكى إسماعيل منصور محمد ياسر8725

 النوبى يونس محمد ياسر8726

 حسين مدحت ياسر8727

 بدوى حماد معوض ياسر8728

 احمد إبراهيم الصادق ياسرحلمى8729

 السيد على احمد ياسمين8730

 فرغلى فتحى احمد ياسمين8731

 عيد محمد احمد ياسمين8732

 محمود محمد احمد ياسمين8733

 محمد مصطفى اسامه ياسمين8734

 محمد مصطفى اسامه ياسمين8735

 حسين محمدين الطيب ياسمين8736

 المرحومى الجليل عبد إبراهيم ياسمين8737

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين

اآللى والحاسب اإلنجليزية اللغة إختبارات إلجراء والمرشحون

  االســـــــــــــــــــــــــمم

 إبراهيم محمد إبراهيم ياسمين8738

 محمود محمد إبراهيم ياسمين8739

 محمد حسن جالل ياسمين8740

 الحميد عبد فتحى جمال ياسمين8741

 صوان عيسى الحميد عبد جمعه ياسمين8742

 محمد محمد البنا حسن ياسمين8743

 على محمد حسن ياسمين8744

 الجندى محمد محمد حسنى ياسمين8745

 محمد إبراهيم حسين ياسمين8746

 النادى محمد حلمى ياسمين8747

 عنانى جوده رضا ياسمين8748

 الحليم عبد سيد رمضان ياسمين8749

 المصرى على سامى ياسمين8750

 ابرهيم عوض سامى ياسمين8751

محمد شميس سعيد ياسمين8752

 هنداوى على إبراهيم سيد ياسمين8753

 مصطفى صالح صالح ياسمين8754

 محمد شرف السيد عادل ياسمين8755

 جبل أبو احمد سيد عادل ياسمين8756

 اللطيف عبد مدنى الرؤوف عبد ياسمين8757

 إسماعيل الطاهر السميع عبد ياسمين8758

 غزال اللطيف عبد عصام ياسمين8759

 حسن الحافظ عبد عطيه ياسمين8760

 احمد القادر عبد الدين عالء ياسمين8761

 النجار احمد السيد عالء ياسمين8762

 احمد الحميد عبد فكرى ياسمين8763

 محمد سيد مجدى ياسمين8764

 سليم إبراهيم محمد ياسمين8765

 على أنور محمد ياسمين8766

 حماد مدكور عامر محمد ياسمين8767

 كامل محمود محمد ياسمين8768

 حافظ مكرم محمد ياسمين8769

 على احمد محمود ياسمين8770

 الموجود عبد العزايم أبو محمود ياسمين8771

 سالم ربه عبد محمود ياسمين8772

 مصطفى على محمود ياسمين8773

 العونى غنيم محمد مسعد ياسمين8774

 على محمد احمد نبيل ياسمين8775

 الباسط عبد محمد يحيى ياسمين8776

 إسماعيل محمد على ياسين8777
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 مسلم المجد أبو محمد ياسين8778

 حسن ربيع محمد ياسين8779

 إبراهيم سعيد محمد ياسين8780

 الخولى محمد سيد محمد ياسين8781

 محمد يمانى مصطفى ياسين8782

 محمد إبراهيم محمد احمد يحيى8783

 محمود كامل األمير يحيى8784

 مندور فريد الدسوقى إبراهيم يحيى8785

 إبراهيم محمود إبراهيم يحيى8786

 الرحيم عبد محمود إبراهيم يحيى8787

 عمر محمود السعود أبو يحيى8788

 احمد بدرى حسن يحيى8789

 إسماعيل اللطيف عبد زكريا يحيى8790

 الشرقاوى حفنى على زكريا يحيى8791

 عدالن محمد سليمان يحيى8792

 حامد الفضل أبو الدين شرف يحيى8793

 يحيى محمد طارق يحيى8794

على محمد احمد سيد الرحمن عبد يحيى8795

 إبراهيم محمد الوهاب عبد يحيى8796

 الرحمن عبد رزق كمال يحيى8797

 احمد الرب جاد محمد يحيى8798

 محمد حسانى محمد يحيى8799

 النجا أبو محمد محمد يحيى8800

 البوهى محمد محمود يحيى8801

 إبراهيم زكى مصطفى يحيى8802

 محمد احمد سيد يحيي8803

 طه حسن يس احمد يس8804

 معوض يس عرابى يس8805

ادم القادر عبد المنعم عبد يسرا8806

 عقيل أبو محمد احمد امين عدلى يسرا8807

 حسن فؤاد محمد يسرا8808

 محمد موسى يسرى محمد يسرا8809

 شحاته نصر منصور يسرا8810

 امين عمر إبراهيم يسرى8811

 عيد محمود فتحى محمود يسرى8812

حبيب يسى زكريا يسى8813

 محمد الدين نجم محمد مختار احمد يمن8814

 الشريف امين محمد احمد يمنى8815

 بدوى السيد يس محمد السيد يمنى8816

 سعد إسماعيل جابر إيهاب يمنى8817

                                                                             



 (ثالث إدارية تنمية أخصائى) لوظيفة اإلعالن لشروط المستوفين
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  االســـــــــــــــــــــــــمم

 الرحمن عبد إبراهيم الرحمن عبد يمنى8818

 إيهاب محمد يمنى8819

 محمد إبراهيم إيهاب محمد يمنى8820

 كامل غانم محمد يمنى8821

 الملك عبد ميخائيل ماهر يوحنا8822

 حنا عبده السعودى يوستينا8823

 زكى حليم ثروت يوستينا8824

 حبيب كمال ميشيل يوستينا8825

 المسيح عبد صليب يسرى يوستينا8826

 شاكر فوزى يسرى يوستينا8827

 نخله اسحق نشات يوستينه8828

 مسعود سيد جمعه احمد يوسف8829

 سليمان احمد الباسط عبد احمد يوسف8830

 احمد محمد احمد يوسف8831

 بركات محمد جمال يوسف8832

 بكر أبو احمد خلف يوسف8833

 السيد الحميد عبد خميس يوسف8834

 إبراهيم أيوب رجب يوسف8835

 عيسى الرحمن عبد شعبان يوسف8836

 محمود الحسن أبو صبرى يوسف8837

 عثمان محمد عثمان يوسف8838

 سيد احمد محمد يوسف8839

 مسعود احمد محمد يوسف8840

 سيد حسن محمد يوسف8841

 الرحيم عبد الدين صالح عادل محمد يوسف8842

 اللطيف عبد يوسف محمد يوسف8843

 اللطيف عبد يوسف محمد يوسف8844

 إبراهيم الشحات محمود يوسف8845

 فاخورى حليم منير يوسف8846

 حنا بطرس حلمى يونان8847

                                                                             


