
رئٌس مجلس االدارة

 .2011/6/9 بتارٌخ 8434وعلى موافقة وزارة المالٌة بكتابها رقم 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة لوظائف الطب البٌطرى: اوال 

العباسةطبٌب بٌطرى ثالثالثالثةاسماء السٌد عثمان سلٌم1

الهٌئةطبٌب بٌطرى ثالثالثالثةاسماء محمود السٌد محمود2

المجموعة النوعٌة لوظائف األمــــــن: ثانٌا 

الهٌئةاخصائى امن ثالثالثالثةمحمد فإاد محمد عبد الوهاب1

المنزلةاخصائى امن ثالثالثالثةاحمد محمد فإاد نور الدٌن2

الهٌئةاخصائى امن ثالثالثالثةسامى عبد الرحمن جودة محمد3

المجموعة النوعٌة لوظائف األعـــــالم: ثالثا

الحسنٌةأخصائً عالقات عامة ثالثالثالثةدٌنا هالل ابراهٌم حسٌن1

الهٌئةمترجم ثالثالثالثةعادل عبدالجابر عبدالحكٌم محمد2

الهٌئةمترجم ثالثالثالثةهشام على حسن فاٌد3

الهٌئةأخصائً عالقات عامة ثالثالثالثةنشوي احمد حسن جمال4

الزقازٌقأخصائً عالقات عامة ثالثالثالثةدالٌا عاطف احمد السٌد5

المجموعة النوعٌة للوظائف الهندسٌة: رابعا 

البردوٌلمهندس مٌكانٌكا ثالثالثالثةغانم سعد اعمٌرة غانم1

البردوٌلمهندس مٌكانٌكا ثالثالثالثةمحمد عبد العزٌز محمد الهادى2

الهٌئةمهندس مٌكانٌكا ثالثالثالثةاٌمان سلٌمان الصاوى اسماعٌل3

الهٌئةمهندس مٌكانٌكا ثالثالثالثةاٌمن محمد السٌد الصاوى4

الهٌئةمهندس مٌكانٌكا ثالثالثالثةشعبان محمد منصور محمد5

بور سعٌدمهندس مٌكانٌكا ثالثالثالثةمحمد حامد اسماعٌل رمضان6

المجموعة النوعٌة لوظائف الزراعة: خامسا

برسٌقاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةرمضان محمد على جابر الشٌخ1

برسٌقاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةمهدى سلٌم محمود مرعى2

الهٌئةاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةمحمود محمد محمد احمد3

ابو الشقافاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةعادل حسن على كحلة4

فــــوةاخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةعبد العزٌز محمد احمد عبد الحلٌم5

المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة لوظائف الزراعة. ت 

برسٌقاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةمحمد شحاتة محمد نمٌر6

الغردقةاخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةعصام مصطفى على عبد السمٌع7

الهٌئةاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةشٌماء صالح الدسوقى اسماعٌل8

نجع حمادىاخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةمحمد احمد فهمى توفٌق9

سوهاجاخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةاسامة محمد عبد العال بكرى10

الٌحٌرةاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةولٌد محمد عرفان الرشٌدى11

البردوٌل. ب اخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةاحمد محمد موسى موسى12

الزاوٌةاخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةاسامة رزق محمد ابو الفتوح13

كفر الشٌخاخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةمحمد حسن على ابراهٌم14

الزاوٌةاخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةرامى ابراهٌم عباس محمد15

برسٌقاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةالحسٌنى الرفاعى ابراهٌم محمد16

صان الحجراخصائى مشروعات ثالثالثالثةعفاف توفٌق ابراهٌم احمد17

دمٌاطاخصائى تفرٌخ اسماك ثالثالثالثةعماد السٌد ابراهٌم الشرباصى18

الهٌئةاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةمحمد احمد ابو الفتوح عدوى19

الزقازٌقاخصائى مشروعات ثالثالثالثةعبد هللا خلٌل خلٌل محمد20

االسماعٌلٌةاخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةمحمد حامد محمد ٌوسف21

االسكندرٌةاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةشذى عبد الستار محمد على22

الغردقةاخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةآدم محمد جامع آدم23

العباسةاخصائى تفرٌخ اسماك ثالثالثالثةٌاسر عبد الحمٌد محمد الحسٌنى24

الحسٌنٌة الشرقٌةاخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةعبد العظٌم محمد عبد العظٌم25

 "2011لسنة  (  380 )قرار رقم " 

ـــــــــــ

قـــــــرر

ــــــ

 بنظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة والقوانٌن المعدلة والمكملة له والئحتة التنفٌذٌة ،  78 لسنة 47         بعد األطالع على القانون رقم 

 بؤنشاء الهٌئة العامة لتنمٌة الثروة السمكٌة وتعٌالتة ،83 لسنة 190        وعلى القرار الجمهورى رقم 

 ،1984 لسنة 174        وعلى الئحة نظام العاملٌن بالهٌئة الصادرة بالقرار رقم 

 الصادرة من الجهاز المركزى للتنظٌم واالدارة ،2011 لسنة 2         وعلى الكتاب الدورى رقم 

رئٌس مجلــس االدارة والمرسلـــة للجهــــاز /          وعلى قوائم ترتٌب األقدمٌة المطلقة للسادة العاملٌن بالهٌئة بعقود عمل مإقتة والمعتمدة من السٌــد المهندس 

     المركزى للتنظٌم واالدارة ،

 "2011لسنة  (  380 )قرار رقم ." ت 

ـــــــــــ

 وذلك لتعٌٌن بعـــض العاملٌن المعٌنٌــن بمكافآت شاملــــة  2011/5/3 بتارٌخ 2011 لسنة 176         وعلى موافقة الجهاز المركزى للتنظٌم واالدارة بكتابة رقم 

.     بعقد مإقت على درجات دائمة 

         وٌنطبق علٌهم شروط التعٌٌن باألقدمٌة المطلقة ،

 ،2011 ، 2010         وعلى موازنة الهٌئة للعام المالى 

 والمعتمد 2011/5/22 والمنعقدة بتارٌخ 2011لسنة  ( 13 ، 12 ، 11 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 )         وعلى موافقة لجنة شئون العاملٌن بالهٌئة بجلستها رقم 

   محضرها بنفس التارٌخ ،

: -ٌعٌن كل من السادة العاملٌن الموضحة اسماإهم فٌما بعد بالوظٌفة والدرجة الموضحة قرٌن كل منهم فى المجموعات النوعٌة التالٌة : -  المادة األولى 



كفر الشٌخاخصائى مشروعات ثالثالثالثةعامر واصف على محمد26

الزقازٌقاخصائى تفرٌخ اسماك ثالثالثالثةسامح محمد عبد الرحٌم عبد العاطى27

دمٌاطاخصائى تفرٌخ اسماك ثالثالثالثةعطٌة احمد عبد القادر النجومى28

بور سعٌداخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةمحمد مصطفى محمد شروش29

بور سعٌداخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةمحمود محمد احمد ابو خضٌر30

العرٌشاخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةمحمد احمد ابو الٌزٌد محمد31

دمٌاطاخصائى مشروعات ثالثالثالثةعاطف حامد حسنى كسبة32

كفر الشٌخاخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةوسام عابد محمد السٌد33

العباسةاخصائى تفرٌخ اسماك ثالثالثالثةعماد السٌد محمد ابو سامى34

الهٌئةاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةمروة ممدوح لطفى احمد35

االسكندرٌةاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةشٌماء ابراهٌم امٌن احمد36

المعدٌةاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةمحمد محمد عبد المنعم السلماوى37

المعدٌةاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةمحمد حسن سعد المناخلى38

دمٌاطاخصائى تفرٌخ اسماك ثالثالثالثةمحمد السٌد فهمى رجب39

المنزلةاخصائى مشروعات ثالثالثالثةلٌلى احمد السعٌد زٌن الدٌن40

كفر الشٌخاخصائى مشروعات ثالثالثالثةعٌد محمود عبد العزٌز قندٌل41

بور سعٌداخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةاحمد حسٌن مصطفى طٌرة42

كفر الشٌخاخصائى مشروعات ثالثالثالثةمحمود على محمود ٌونس43

بور سعٌداخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةمحمد على عبد هللا صابر44

المادة األولى. ت 

المجموعة النوعٌة لوظائف الزراعة. ت 

نجع حمادىاخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةمحسن سلٌمان مزروع جاد45

االسكندرٌةاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةمحمد السٌد ابراهٌم عبده46

الهٌئةاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةالسٌد البدوى زكى محمود47

برسٌقاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةحسام الدٌن مسعد عرابى48

المنزلةاخصائى مشروعات ثالثالثالثةمحمد السٌد عبده عبد العال49

فــــوةاخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةغادة جمال ابراهٌم النوام50

الحسٌنٌة الشرقٌةاخصائى مشروعات ثالثالثالثةصبرى عطٌة السٌد عبد العال51

دمٌاطاخصائى تفرٌخ اسماك ثالثالثالثةعزٌز محمد حافظ رفاعى52

دمٌاطاخصائى تفرٌخ اسماك ثالثالثالثةمحمد احمد محمد البساطى53

دمٌاطاخصائى تفرٌخ اسماك ثالثالثالثةعلم الدٌن وفاء عبد الحكٌم الشبلى54

ابو الشقافاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةخالد عٌد محمود السٌد55

الهٌئةاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةهانى محمد مبروك ابراهٌم56

سوهاجاخصائى تطوٌر وارشادالثالثةمحسن على عبد هللا طلب57

ابو الشقافاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةشعبان محمد محمد محمود58

ابو الشقافاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةجمعه حامد على منصور59

الزاوٌةاخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةتامر عبد الرازق السٌد احمد60

العباسةاخصائى تفرٌخ اسماك ثالثالثالثةهمت عبد الفتاح عبد السالم شعبان61

صان الحجراخصائى مشروعات ثالثالثالثةمحمد ماهر سلٌم عبد المقصود62

دمٌاطاخصائى مشروعات ثالثالثالثةمحمد سمٌر عبد العلٌم السٌد63

بور سعٌداخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةمحمد احمد حسٌن احمد الجندى64

بور سعٌداخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةمحمد حسٌن حسٌن المطرى65

العرٌشاخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةهبه احمد ابو الٌزٌد محمد66

ابو الشقافاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةرجب عبد العزٌز حسٌن جرقوش67

الزاوٌةاخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةعبد هللا ابراهٌم متولى شرٌف68

الخاشعةاخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةناجى ناجى فتوح محمد69

برسٌقاخصائى تفرٌخ اسماك ثالثالثالثةعبد النبى دعبس رسالن70

االسماعٌلٌةاخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةشٌماء زكرٌا محمد رشاد71

العرٌشاخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةاحمد محمد احمد دروٌش72

الخاشعةاخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةمراد السعٌد محمود عبد العال73

الهٌئةاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةاحمد عبد العزٌز احمد الصاوى74

ابو الشقافاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةعبد العزٌز شعبان كرٌم محمد75

برسٌقاخصائى تفرٌخ اسماك ثالثالثالثةاحمد ابراهٌم سعد اباهٌم76

المعدٌةاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةهبه احمد فإاد حسن77

المعدٌةاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةمحمد عبد السالم محمد نمٌر78

المعدٌةاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةرضا محمد خضرمى بهنسى79

االسكندرٌةاخصائى تفرٌخ اسماك ثالثالثالثةحسام محمد ابراهٌم عمر80

الهٌئةاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةاحمد شحتة العدل العدل81

كفر الشٌخاخصائى مشروعات ثالثالثالثةشلبى ابو المجد محمد العوضى82

 "2011لسنة  (  380 )قرار رقم ." ت 

ـــــــــــ



المادة األولى. ت 

المجموعة النوعٌة لوظائف الزراعة. ت 

البردوٌل. ب اخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةعمر فولى محمد فتحى83

البردوٌل. ب اخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةاٌمن سالمة على احمد84

كفر الشٌخاخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةوالء ابراهٌم على عبد هللا85

االسماعٌلٌةاخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةانجى حسن ابراهٌم الجندى86

دمٌاطاخصائى تفرٌخ اسماك ثالثالثالثةحمدى طه طه مطر87

المنزلةاخصائى مشروعات ثالثالثالثةمحمود محمد فإاد نور الدٌن88

كفر الشٌخاخصائى مشروعات ثالثالثالثةسمٌر عبد العظٌم عبد الجلٌل89

فــــوةاخصائى تطوٌر وارشاد ثالثالثالثةابراهٌم صالح محمد شرشٌر90

صفط خالداخصائى تفرٌخ اسماك ثالثالثالثةٌاسر اسماعٌل احمد حسٌن91

برسٌقاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةابراهٌم فرٌج عبد العاطى عبد الحمٌد92

السوٌساخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةسٌد بٌومى مصطفى عبد العال93

االسماعٌلٌةاخصائى انتاج سمكى ثالثالثالثةٌحٌى محمد السٌد على94

المجموعة النوعٌة لوظائف التموٌل والمحاسبة: سادسا 

الهٌئةمحاسب ثالثالثالثةنسرٌن سالمة ٌوسف غنٌم1

االسكندرٌةمحاسب ثالثالثالثةمحمد حسنى مرسى عبد المنعم2

دمٌاطمحاسب ثالثالثالثةمحمود عبد الخالق عبد الخالق عوض3

البردوٌلمراجع ثالثالثالثةمحمد االمام السٌد سلٌمان4

البردوٌلمراجع ثالثالثالثةهشام محمد عبد العزٌز البقطرسى5

الهٌئةمحاسب ثالثالثالثةعبٌر على اسماعٌل على كاٌس6

الهٌئةمحاسب ثالثالثالثةنرمٌن محمود عبد العظٌم عبد القادر7

الهٌئةمحاسب ثالثالثالثةمحمود محمد لطفى احمد8

الهٌئةمحاسب ثالثالثالثةنٌفٌن نادى جرجس سلٌمان9

الهٌئةمحاسب ثالثالثالثةاحمد حسنى حسنى محمد ثاقب10

الهٌئةمحاسب ثالثالثالثةالسٌد صالح الدٌن محمد شرف11

الهٌئةمحاسب ثالثالثالثةمحمد حلمى محمد تمام12

المنزلةمحاسب ثالثالثالثةاحمد محمد احمد العلمى13

البردوٌلمراجع ثالثالثالثةعٌد محمد عٌد منصور14

البردوٌلمراجع ثالثالثالثةمحمد منصور محمد حمدان15

الهٌئةمحاسب ثالثالثالثةمحمد ابراهٌم محمد حسن جاللة16

الهٌئةمحاسب ثالثالثالثةولٌد عمر مصطفى بسٌونى17

المعدٌةمحاسب ثالثالثالثةحنان السٌد عبد الحمٌد خمٌس18

االسكندرٌةمحاسب ثالثالثالثةٌاسر ابو المعاطى محمود السٌد19

برسٌقمحاسب ثالثالثالثةاحمد ابراهٌم ابرهٌم النقٌب20

برسٌقمحاسب ثالثالثالثةاحمد محمد غٌطانى النقٌب21

الزقازٌقمحاسب ثالثالثالثةاسماء محمد سالم مصطفى22

المادة األولى. ت 

المجموعة النوعٌة لوظائف التموٌل والمحاسبة. ت 

الهٌئةمحاسب ثالثالثالثةامانى محمد احمد وهدان23

الهٌئةمحاسب ثالثالثالثةنٌفٌن عٌد سٌد محمد24

المعدٌةمحاسب ثالثالثالثةاحمد صبحى حسن ابو جهل25

الهٌئةمحاسب ثالثالثالثةالشٌماء احمد محمد ابو رجٌلة26

الهٌئةمحاسب ثالثالثالثةاحمد خلٌل ابراهٌم خلٌل27

الهٌئةمحاسب ثالثالثالثةنٌفٌن ٌسرى عبد العظٌم السٌد28

اسٌوطمحاسب ثالثالثالثةشرٌف ثابت مصطفى محمد29

الجٌزةمحاسب ثالثالثالثةاحمد محمد محمود طنطاوى30

الجٌزةمحاسب ثالثالثالثةمحمد صالح عبد السالم حسن31

البردوٌلمراجع ثالثالثالثةالسٌد محمد السٌد دبور32

البحرٌةمحاسب ثالثالثالثةاحمد محمد مصطفى مندوة33

البردوٌلمراجع ثالثالثالثةموسى عمٌرى سلٌمان موسى34

الحسٌنٌةمراجع ثالثالثالثةغرٌب عبد المنعم غرٌب حسن35

كفر الشٌخمحاسب ثالثالثالثةعزة ٌوسف على عٌسى36

الهٌئةمحاسب ثالثالثالثةماضى حامد احمد حسٌن37

الهٌئةمحاسب ثالثالثالثةابراهٌم طه دردٌر احمد38
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الحسٌنٌةمراجع ثالثالثالثةمحمد محمود محمد سالم39

الفٌوممحاسب ثالثالثالثةاحمد سٌد سعٌد محمد40

اكٌادمحاسب ثالثالثالثةاٌمن عبد المنعم عبد المجٌد فرج41

بور سعٌدمراجع ثالثالثالثةرٌهام حمدى رجب الفحلة42

السوٌسمحاسب ثالثالثالثةمحمود عبد الحمٌد محمد محمد43

الهٌئةمحاسب ثالثالثالثةشرٌف عطٌة مصطفى السٌد44

البردوٌلمراجع ثالثالثالثةعادل عطٌة زكى عطٌة45

البردوٌلمراجع ثالثالثالثةنصار عبد الرازق الفى46

البحرٌةمحاسب ثالثالثالثةمحمد عزٌز محمد على47

االسماعٌلٌةمراجع ثالثالثالثةاحمد نبوى احمد بحٌرى48

البردوٌلمراجع ثالثالثالثةمحمد ٌمانى سالم محمد49

الهٌئةمحاسب ثالثالثالثةامانى اسماعٌل محمد اسماعٌل50

الهٌئةمراجع ثالثالثالثةشٌماء ممدوح محمد عبد اللطٌف51

المنزلةمحاسب ثالثالثالثةنجالء احمد رفعت حامد52

الزقازٌقمحاسب ثالثالثالثةآمنة محمود زكى محمد53

الزقازٌقمحاسب ثالثالثالثةمحمود ٌسرى عبد الحلٌم عطا هللا54

البردوٌلمراجع ثالثالثالثةٌاسر سالمة مسلم ابراهٌم55

الزقازٌقمحاسب ثالثالثالثةٌاسمٌن عبد الرحمن هاشم محمد56

الجٌزةمحاسب ثالثالثالثةصالح عبد هللا الصدٌق فرج57

المادة األولى. ت 

المجموعة النوعٌة لوظائف التموٌل والمحاسبة. ت 

الهٌئةمراجع ثالثالثالثةعبٌر محمد فهمى محمود58

الهٌئةمراجع ثالثالثالثةسٌد عبد الرحمن محمد على59

الهٌئةمراجع ثالثالثالثةسها عبد هللا عبد هللا ٌوسف60

االسكندرٌةمراجع ثالثالثالثةسناء عبد الرازق ٌوسف ٌوسف61

كفر الشٌخمحاسب ثالثالثالثةناصر عوض اسماعٌل عوض62

صفط خالدمراجع ثالثالثالثةسعٌدة ربٌع عبدالجٌد حماد63

دمٌاطمراجع ثالثالثالثةماجدة مصطفى مصطفى  شوشة64

اسوانمحاسب ثالثالثالثةمحمد عبد الحمٌد ابو الوفا عثمان65

السوٌسمراجع ثالثالثالثةولٌد نبٌل ابراهٌم عبد العال66

دمٌاطمحاسب ثالثالثالثةنجالء رجب الشرباصى67

منوفٌةمحاسب ثالثالثالثةمروة مرتضى مختار موسى68

الهٌئةمراجع ثالثالثالثةاحمد رمضان السٌد عبد الرحٌم69

القناطرمحاسب ثالثالثالثةسحر عبد المنعم سٌد طنطاوى70

المعدٌةمراجع ثالثالثالثةٌاسر عبد البارى حمودة الزارع71

بور سعٌدمراجع ثالثالثالثةاشرف محمد سعد ابو زٌد72

سوهاجمحاسب ثالثالثالثةصفوان سالمة محمود سالمة73

االسكندرٌةمراجع ثالثالثالثةمحمد محمد طه منصور74

الهٌئةمراجع ثالثالثالثةمصطفى محمود محمد ٌونس75

اكٌادمحاسب ثالثالثالثةاحمد محمد محمود محمد76

القناطرمحاسب ثالثالثالثةعماد مبروك محمد مسلم77

الهٌئةمحاسب ثالثالثالثةامٌرة ابراهٌم عبد الحمٌد احمد78

السوٌسمراجع ثالثالثالثةمروة على عبد العال عبد السمٌع79

الهٌئةمراجع ثالثالثالثةمروة صالح فرج صالح80

سوهاجمحاسب ثالثالثالثةرٌمون ٌونان مجاهد عبٌد81

الهٌئةمراجع ثالثالثالثةمحمود فكرى عبد الحمٌد متولى82

البحرٌةمحاسب ثالثالثالثةعبد الباسط محمد سعٌد83

صان الحجرمحاسب ثالثالثالثةمدٌحة محمد احمد حسن84

الحسٌنٌةمراجع ثالثالثالثةثروت السٌد محمد ابراهٌم85

بور سعٌدمراجع ثالثالثالثةاحمد خلٌل ابراهٌم محمد86

السوٌسمراجع ثالثالثالثةمحمود نجٌب امٌن رشوان87

الهٌئةمراجع ثالثالثالثةوفاء عابد ابو الٌزٌد سالم88

بنى سوٌفمحاسب ثالثالثالثةشٌماء صالح احمد سلٌمان89

الهٌئةمراجع ثالثالثالثةاحمد محمد شوقى متولى90

بور سعٌدمراجع ثالثالثالثةمحمد حمدى محمد العش91

بور سعٌدمراجع ثالثالثالثةخالد محمود واصل ابراهٌم92
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المادة األولى. ت 

المجموعة النوعٌة لوظائف التموٌل والمحاسبة. ت 

البردوٌلمراجع ثالثالثالثةالسٌد محمود على محمد93

المعدٌةمراجع ثالثالثالثةنهلة صالح الدٌن طلبة الرٌوي94

بنهامحاسب ثالثالثالثةراندا صالح احمد عوض95

سوهاجمحاسب ثالثالثالثةعاطف رشاد محمد هاشم96

الهٌئةمراجع ثالثالثالثةرشا حمدى عبد الحفٌظ كرٌم97

البردوٌلمراجع ثالثالثالثةمحمد نبٌل محمد عبد العزٌز98

البردوٌلمراجع ثالثالثالثةاسامة حمدى محسن القلوجى99

الحسٌنٌةمحاسب ثالثالثالثةمروة محمود محمد سالم100

البردوٌلمراجع ثالثالثالثةمحمد ابراهٌم محمد منصور101

الزاوٌةمراجع ثالثالثالثةٌسرى رجب احمد غازى102

كفر الشٌخمحاسب ثالثالثالثةرٌحاب السٌد على طنطاوى103

المجموعة النوعٌة لوظائف العلوم: سابعا

الزقازٌقاخصائى بحوث انتاجٌةالثالثةنرمٌن عبد الحلٌم السٌد على1

سوهاجاخصائى بحوث انتاجٌةالثالثةوائل عبد الراضى عبد المجٌد احمد2

البردوٌلاخصائى بحوث انتاجٌةالثالثةربٌع سلٌمان موسى ابراهٌم3

العباسةاخصائى بحوث انتاجٌةالثالثةمحمد ٌحٌى محمد على4

الهٌئةاخصائى بحوث انتاجٌةالثالثةسلوى على محمود مرسى5

المنزلةاخصائى بحوث انتاجٌةالثالثةسماح احمد ابراهٌم رجب6

كفر الشٌخاخصائى بحوث انتاجٌةالثالثةزٌدان عبد الحى محمد امام7

كفر الشٌخاخصائى بحوث انتاجٌةالثالثةامٌن ابراهٌم خلٌل حامد8

كفر الشٌخاخصائى بحوث انتاجٌةالثالثةالشحات محمد على العطافى9

اسواناخصائى بحوث انتاجٌةالثالثةمحمد احمد احمد حسن10

الزقازٌقاخصائى بحوث انتاجٌةالثالثةابراهٌم احمد محمود محمد11

االسكندرٌةاخصائى بحوث انتاجٌةالثالثةمحمد احمد محمد احمد العدوى12

الهٌئةاخصائى بحوث انتاجٌةالثالثةاسالم حسن عبد العزٌز مصٌلحى13

الهٌئةاخصائى بحوث انتاجٌةالثالثةامٌمة ماهر ابو بكر جاد14

البردوٌلاخصائى بحوث انتاجٌةالثالثةمحمد محمد شاهٌن سالم15

العباسةاخصائى بحوث انتاجٌةالثالثةمحمد صبحى حمزة عٌاد16

المجموعة النوعٌة لوظائف التنمٌة االدارٌة: ثامنا 

كفر الشٌخاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةمحمد محمد وفا الكرش1

الزقازٌقأخصائً تنظٌم وادارةالثالثةهٌام علً عطٌة عل2ً

الدقهلٌةاخصائى تنظٌم وادارة ثالثالثالثةمحمد السٌد مجاهد الراجح3ً

الهٌئةاخصائى تنظٌم وادارة ثالثالثالثةاسماء ماهر ابوبكر جاد4

كفر الشٌخاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةطارق محمود عامر رزق5

المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة لوظائف التنمٌة االدارٌة.  ت 

الهٌئةاخصائى تنظٌم وادارة ثالثالثالثةٌاسمٌن فاروق ثابت عبدالعال6

الهٌئةاخصائى تنظٌم وادارة ثالثالثالثةشٌماء جمال جالل محمد7

الهٌئةأخصائً شئون عاملٌنالثالثةاحمد محمد ابراهٌم عبدالحمٌد8

صان الحجراخصائى تعاون سمكً ثالثالثالثةحسام محمد حسن سلٌمان9

اسكندرٌةأخصائً تخطٌط ومتابعة ثالثالثالثةامانً متولً احمد منصور10

المعدٌةأخصائً تخطٌط ومتابعةالثالثةالسٌد محمد السٌد حبلص11

الجٌزةاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةشٌماء سٌد محمد احمد12

الهٌئةاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةمنال محً الدٌن ابراهٌم محمد13

اسكندرٌةاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةفاطمة محمود ابراهٌم غانم14

الغردقةاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةجٌهان ابراهٌم مصطفً جمول15

المعدٌةاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةعبٌد عبٌد دوٌش ٌسن16

بنى سوٌفاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةعلى طلعت صدٌق عبد اللطٌف17

الخاشعةاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةعبد الحمٌد عبد الونٌس عبد الحمٌد18

الهٌئةاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةمحمد فكرى عبد الغنى مصطفى19

منوفاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةنٌفٌن زٌنهم محمد النادي20

الهٌئةاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةصفاء مجاهد حسن على21

دمٌاطأخصائً شئون عاملٌنالثالثةفاطمة محمد االمام شبانة22
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نجع حمادىاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةاسامةاحمد موسى رضوان23

الهٌئةأخصائً تخطٌط ومتابعةالثالثةنٌفٌن نبٌل عبد المالك24

المنزلةاخصائً تعاون سمكً ثالثالثالثةشرٌف محمد ابراهٌم كراوٌة25

فــــوةاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةاشرف عبد الستار قاسم سٌف النصر26

الهٌئةاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةولٌد سامً عبدالعزٌز عبدالمقصود27

البردوٌلأخصائً تنظٌم وادارة ثالثالثالثةعاطف محمد عابد موس28ً

الهٌئةاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةهٌثم محمد منٌر قطب29

القناطرأخصائً تعاون سمكً الثالثةسحر محمد ابراهٌم انور30

دمٌاطأخصائً شئون عاملٌنالثالثةنسرٌن السٌد محمود شومان31

الهٌئةأخصائً شئون عاملٌنالثالثةٌاسر محمود عصمت احمد32

البردوٌلاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةمحمد صالح مبروك سلٌمان33

منوفاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةعلى عٌد على شتات34

الغردقةاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةابو ضٌف حسٌن محمد حسن35

فوهاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةبالل محمد علً ورٌدة36

البردوٌلاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةولٌد محمد احمود محمد37

البردوٌلأخصائً تنظٌم وادارة ثالثالثالثةعبدالسمٌع نوفل حسٌن38

كفر الشٌخاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةموسى عشرى موسى محمد39

المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة لوظائف التنمٌة االدارٌة. ت 

كفر الشٌخاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةحسن بدٌر بدٌر مصطفى40

الزاوٌةاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةحسن فتحى حسٌن عوض41

برسٌقاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةعبد هللا كامل محمود على42

دمٌاطاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةمحمد عطٌة محمود على43

الهٌئةاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةنرمٌن محمد عوض شبارة44

االسكندرٌةأخصائً شئون عاملٌنالثالثةمحمد عبد الصمد محمود الفٌومى45

العباسةاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةمصطفى محمود شاكر خضر46

الهٌئةاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةعبد المنعم صالح قرنى حسن47

الهٌئةاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةولٌد محمد حسن عباس48

العرٌشاخصائى تعاون سمكً ثالثالثالثةمحمد احمد جمعه محمد بكٌر49

اسكندرٌةأخصائً تخطٌط ومتابعة ثالثالثالثةمروة محمد احمد عبدالنعٌم50

االسماعٌلٌةاخصائً تعاون سمكً ثالثالثالثةعبدهللا عبدالمعبود عبدهللا51

االسماعٌلٌةاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةهانى محمد محمد محمد52

المنزلةاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةنهً عصام مسعد العلم53ً

العباسةاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةفخرى فكرى احمد عبد الحمٌد54

اسكندرٌةاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةانجً محمد اسماعٌل عل55ً

االسماعٌلٌةاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةمراد موسى فرحان ابراهٌم56

كفر الزٌاتأخصائً شئون عاملٌن ثالثالثالثةعمرو زكرٌا كٌالنى قتة57

صان الحجراخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةبهاء مجدى حسن اسماعٌل58

صان الحجراخصائً تعاون سمكً ثالثالثالثةمحمد علً ضٌف هللا عل59ً

كفر الشٌخاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةهانى عبد العزٌز عبد العزٌز الخضرى60

الهٌئةأخصائً تخطٌط ومتابعة ثالثالثالثةعبدالعزٌز عبدهللا مرس61ً

بنً سوٌفاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةاحمد حسن عبدالهادي شعبان62

الزقازٌقاخصائى تنظٌم وادارة ثالثالثالثةاحمد محمود حافظ محمود63

صان الحجراخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةعاطف ابراهٌم محمد احمد64

المنزلةاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةبكر ابراهٌم ابراهٌم حال65

الحسنٌةاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةامانً عبدالمنعم عبدالمجٌد فرج66

كفر الشٌخاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةمحمد السٌد على شعبان67

كفر الشٌخاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةحمدى محمد السٌد الشناوى68

كفر الشٌخاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةمطاوع عبد المطلب عبد الرحمن احمد69

كفر الشٌخاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةابراهٌم زكرٌا رزق الفخرانى70

صان الحجراخصائى تنظٌم وادارة ثالثالثالثةسامٌة محمد عبدالرحٌم عبدالعال71

منوفاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةبكر سعٌد بكرقتة72

كفر الشٌخاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةمحمد على ٌوسف عبد هللا73

 "2011لسنة  (  380 )قرار رقم ." ت 

ـــــــــــ



المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة لوظائف التنمٌة االدارٌة. ت 

الهٌئةاخصائى تنظٌم وادارة ثالثالثالثةمحمود سعٌد ابراهٌم سالم74

اسكندرٌةاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةاحمد مصطفً محمد عبدالسالم 75

الهٌئةأخصائً تدرٌب ثالثالثالثةامال مصطفً احمد سالمة76

اسكندرٌةاخصائى تنظٌم وادارة ثالثالثالثةامل حسن عبدالمطلب حسن77

الهٌئةاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةسامح ممدوح محمود البندارى78

الهٌئةأخصائً تدرٌب ثالثالثالثةشٌماء مصطفً كامل محمد79

دمٌاطاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةعبده عوض محمد الشامخ80

المعدٌةاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةابراهٌم خمٌس السٌد ابو جهل81

المنزلةأخصائً تدرٌب ثالثالثالثةحازم عصام مسعد العلم82ً

بنً سوٌفأخصائً تدرٌب ثالثالثالثةاٌمان حسن عبدالهادي شعبان83

بورسعٌداخصائى اجتماعى ثالثالثالثةرشا موسً عبدالفتاح محمد84

الرسوةاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةولٌد سمٌر مصطفً الصواف85

سوهاجاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةاشرف حامد محمد عبد الجواد86

الهٌئةأخصائً تخطٌط ومتابعة ثالثالثالثةمحمد ٌوسف احمد ابوطٌور87

سوهاجاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةمحمد عثمان عبدالراضً محمد88

البردوٌلاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةابراهٌم عٌد سلٌمان سلٌم89

البردوٌلاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةمحمد موسً سلٌم حماد90

اسٌوطاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةاسامة ثابت مصطفً محمد91

الحسٌنٌة الشرقٌةاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةاحمد حسٌن حسٌن جلهوم92

برسٌقاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةاٌمن محمد ابراهٌم شرشٌر93

الهٌئةأخصائً شئون عاملٌنالثالثةوالء نبٌل محمود رٌاض94

الهٌئةأخصائً تنظٌم وادارة ثالثالثالثةهالة محمد السٌد الشافع95ً

اسواناخصائى اجتماعى ثالثالثالثةصابر عبدهللا موسً عل96ً

اسٌوطأخصائً شئون عاملٌنالثالثةنجالء فوزى لبٌب دانٌال97

دمٌاطاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةاحمد السٌد محمد الشربٌنى98

الحسٌنٌةأخصائً شئون عاملٌنالثالثةشرٌف سمٌر شعبان السٌد99

الهٌئةأخصائً تخطٌط ومتابعة ثالثالثالثةمحمد عبدالجابر عبدالحكٌم محمد100

الهٌئةاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةمحمد حمدي عبدالمعبود عل101ً

الزقازٌقأخصائً شئون عاملٌنالثالثةدعاء حسن محمد حسن102

العرٌشاخصائى تعاون سمكً ثالثالثالثةامانى سٌد امام السٌد103

الهٌئةأخصائً تخطٌط ومتابعة ثالثالثالثةمنً محمود حسن حسٌن104

الخاشعةاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةرجب احمد عبد الحافظ محمود105

الزاوٌةاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةجبر شعبان السٌد جبر106

الدقهلٌةأخصائً تخطٌط ومتابعة ثالثالثالثةمها مصطفً مصطفً شوشة107

المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة لوظائف التنمٌة االدارٌة. ت 

الهٌئةاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةاحمد محمد الشاذلى حسن108

الفٌوماخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةمحمود ابو السعود محمد عبد هللا109

االسماعٌلٌةاخصائى تخطٌط ومتابعة ثالثالثالثةدعاء عبدالغنً حامد السٌد110

الهٌئةاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةمروة خلٌل سلٌمان خلٌل111

الهٌئةأخصائً تخطٌط ومتابعة ثالثالثالثةرانٌا محمد مبروك ابراهٌم112

صان الحجراخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةعماد عبد العظٌم ٌونس حسن113

الهٌئةأخصائً تنظٌم وادارة ثالثالثالثةهاجر سنوسً عبدهللا امٌن114

الحسنٌةأخصائً تخطٌط ومتابعةالثالثةابراهٌم عبدالسالم ابراهٌم115

العباسةاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةهانى حسن محمد خلٌل116

الهٌئةاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةمنال محمود عبدالنور عل117ً

االسماعٌلٌةأخصائً تؤجٌر ثالثالثالثةمحمد سٌد احمد عبدالداٌم118

البردوٌلاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةتامر محمد احمد السٌد119

المنزلةاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةمحمد عمر مهدي الغٌطان120ً

الهٌئةاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةاحمد ابراهٌم احمد ابراهٌم121

الهٌئةأخصائً تخطٌط ومتابعةالثالثةاٌمان محمد عبدالوهاب محمد122

البردوٌلأخصائً تنظٌم وادارةالثالثةمحمد سالمان اسلٌمان عواد123

الهٌئةأخصائً تؤجٌر ثالثالثالثةعمرو السٌد حنفً خلٌفة124

الهٌئةأخصائً شئون عاملٌنالثالثةمها مصطفى محمد على كرم هللا125

ـــــــــــ
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اسكندرٌةأخصائً تخطٌط ومتابعةالثالثةهبه عطٌة ابراهٌم دراوي126

صفط خالداخصائى اجتماعى ثالثالثالثةتامر خمٌس محمد صقر127

صان الحجراخصائى اجتماعى ثالثالثالثةحسام اسماعٌل حسن مصطف128ً

صان الحجراخصائى اجتماعى ثالثالثالثةاحمد محمد احمد حسن جلهوم129

األسكندرٌةاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةمحمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح130

كفر الشٌخاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةالسعٌد الحسٌنً علً بسٌون131ً

كفر الشٌخاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةحامد زكى عبد الجواد شرٌف132

نجع حماديأخصائً تخطٌط ومتابعة ثالثالثالثةمحمود رشاد عبدالحفٌظ محمد133

سوهاجأخصائً تخطٌط ومتابعةالثالثةبٌتر مراد فإاد رٌاض134

صان الحجراخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةمحمد فرٌد حسن مصطفى135

الهٌئةأخصائً تنظٌم وادارةالثالثةهالة محمدالشافعً ابوالقاسم136

الهٌئةاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةسامح حنا ابراهٌم حنا137

الهٌئةاخصائى اجتماعى ثالثالثالثةرباب عٌد راضً محمد138

كفر الشٌخأخصائً تخطٌط ومتابعةالثالثةاحمد بسٌونً  بسٌونً السندٌون139ً

الهٌئةأخصائً شئون عاملٌنالثالثةزٌنب محمود السٌد ابوالمجد140

منوفأخصائً تنظٌم وادارة ثالثالثالثةعالء لطفً اسماعٌل عبدالسالم141

سوهاجأخصائً تخطٌط ومتابعةالثالثةاسماء السٌد محمد احمد142

سوهاجاخصائى تعاون سمكى ثالثالثالثةعالء الدٌن على السٌد143

المنٌاأخصائً تخطٌط ومتابعةالثالثةماري فوزي لبٌب دانٌال144

المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة لوظائف التنمٌة االدارٌة. ت 

البردوٌلأخصائً تنظٌم وادارةالثالثةمحمد موسً سلٌمان عمٌرة145

البردوٌلأخصائً شئون عاملٌنالثالثةابراهٌم عبد الهادى محمد سلٌم146

البردوٌلأخصائً تنظٌم وادارةالثالثةاحمد عبدالعاطً خلٌل ٌوسف147

اسوانأخصائً تنظٌم وادارةالثالثةمصطفً علً عبدالرازق  همام148

العرٌشمفتش ادارى ثالثالثالثةماٌسة فهمى صالح محمد149

كفر الشٌخأخصائً تنظٌم وادارةالثالثةمحمد عبدهللا محمد عل150ً

أخصائً شئون عاملٌن ثالثالثالثةخالد ابراهٌم محمد عبده عفٌفى151

المجموعة النوعٌة للوظائف الهندسٌة المساعدة: تاسعا 

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةابراهٌم سالمان موسً ابراهٌم1

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد محمد عبدالحلٌم غمري2

الهٌئةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةنبوي سٌد نبوي محمود3

ابوالشقاففنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةخلٌل عٌد خلٌل عكاشة4

صان الحجرفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمود محمد ابراهٌم حسٌن5

اسوانفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاحمد علً مدنً محمود6

دمٌاطفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد عبداللطٌف ابراهٌم حبلص7

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةسامً  ابراهٌم نوفل ابراهٌم8

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعبدالرحمن عبدالسالم عبدالعزٌز الفحل9

المنزلةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةنصر علً العزازي عٌد10

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد سلٌم محمود سلٌمان11

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاحمد صالح محمود محمد12

الهٌئةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةسالم ظرٌف سالم سٌد13

اسوانفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد احمد توفٌق متول14ً

كفرالشٌخفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةسامً علً محمد مهنا15

كفرالشٌخفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةٌاسر عبده ابراهٌم ابوزٌد16

الغردقةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد حسٌن احمد محمد17

الغردقةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةشاذلً احمد علً البحر18

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةهانً حمزة عبدالرحٌم خلٌل19

الحسنٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةهانً محمد احمد الطوخ20ً

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاشرف رجب محمد الحلٌم21

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاٌمن محمد محمد منصور22

منوففنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد ابراهٌم ابوزٌد الصباغ23

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاحمد رشٌد محمد راشد24
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المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة للوظائف الهندسٌة المساعدة. ت 

بورسعٌدفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةحامد السٌد محمد شومان25

كفرالشٌخفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةٌوسف صدٌق محمد الشافع26ً

المعدٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةهانً سالمة محمد احمد27

المعدٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد عبدالعزٌز علً اللبان28ً

ابوالشقاففنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمجدي مصطفً حسٌن عبدالرازق29

برسٌقفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةسعٌد احمد سعٌد ٌح30ً

برسٌقفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةرضا هالل عبدالصمد الفٌوم31ً

برسٌقفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعبدالصمد محمود عبدالصمد الفٌوم32ً

برسٌقفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعبود محمود سٌد احمد عبود33

برسٌقفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعبدالحلٌم عوض كامل عبدالمجٌد34

المنزلةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد طه زكً شهاب35

المنٌافنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد عبدالصمد محمد منصور36

بنهافنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاسامة رمضان  رمضان قشوة37

منوففنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمجدي سالم الدسوقً فودة38

الفٌومفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد سٌد سعٌد محمد39

الهٌئةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاٌمان شعبان بحر احمد40

الهٌئةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد علً عباس محمد41

برسٌقفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةفإاد عبدالعزٌز عثمان البسٌون42ً

بنهافنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةابراهٌم ابراهٌم علً عبدالجواد43

الجٌزةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمود محمد محمود عوٌس44

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةحسن رشاد فهٌم الوصٌف45

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاحمد ابراهٌم سلٌم فرج46

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعادل كامل العٌسوي عبدالقادر47

الحسنٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاشرف عبدالمنعم عبدالمجٌد فرج48

المنزلةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةالسٌد محمد صالح صالح49

المنزلةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاحمد محمد علً بدوي50

اسوانفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعبدالحكٌم عبدالسالم ادم عبدالطالب51

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةجمال محمد احمد سلٌمان52

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد ابراهٌم حسن عل53ً

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةهانً علً محمد عل54ً

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةنصر محمد احمد حسن55

المنزلةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحسن محمد حامد فراج56

21ك فنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد سعد محمد عرفة57

اسوانفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةسٌد طه ابراهٌم شاطر58

المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة للوظائف الهندسٌة المساعدة. ت 

اسوانفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعبدالرازق عبدالوارث عبدالباسط محمد59

الهٌئةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعصام عزت عبدالحمٌد ابراهٌم60

21ك فنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد السٌد محمود جمعة61

الزاوٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاسماعٌل عبدالمجٌد عبدالعلٌم 62

السوٌسفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةنادر نبٌل حلمً دوس63

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد صباح سلٌمان حماد64

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةهانً سالم سالمة سلٌمان65

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةهشام محسن معٌقل سلٌمان66

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةولٌد محمد سالم سالمان67

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمسلم سالمة سالم جبار68

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةسلٌمان سوٌلم عمر أعمٌر69

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمود عبدهللا سالم سلٌمان70

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةفٌصل سلٌمان عمٌرة سلٌم71

الهٌئةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد محمد خضر محمود72

الهٌئةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةولٌد عبدالرحمن جودة محمد73

العباسةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعبدالحلٌم ابراهٌم السٌد محمد74

فوهفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةغالب نبٌه عبدالعزٌز الشرقاوي75
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بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةنصر هللا نصار مسعود76

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعبدالسالم سالم سالمان سالم77

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةابراهٌم حسن محمد ناصر78

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمود علً سالمان سالمان79

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةٌاسر منصور مسلم اسلٌم80

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةولٌد سلٌمان سالم موس81ً

برسٌقفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمصطفً محمد السٌد عبدالرحمن82

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةرأفت عبدالوهاب حسٌن قندٌل83

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةحسن سالمان حسن سالمان84

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةهانً سلٌمان سالم موس85ً

الهٌئةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاحمد السٌد احمد قاسم86

السوٌسفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعبدالحكٌم كامل احمد ابراهٌم87

المعدٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعاطف محمد عبدالعزٌز عشرة88

سوهاجفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةناصر طلحة عٌسً طلحة89

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةابراهٌم فاروق سٌد عل90ً

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعبدالكرٌم محمد احمود محمد91

المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة للوظائف الهندسٌة المساعدة. ت 

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةسعٌد سالم موسً ابراهٌم92

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاشرٌف سالم سوٌلم سالم93

القناطرفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد الشحات صالح عبدالمقصود94

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعبدالقادر ابراهٌم ٌوسف95

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةالسٌد سالم علً سالمان96

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد خلٌل ابراهٌم محمد97

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاحمد حسن سالمان ابوحمود98

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةتامر فإاد احمد بكٌر99

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم100

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةجمال محمد سالم سلٌمان101

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةجمعة سوٌلم سلمً جمعة102

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةسعٌد سوٌلم عوٌس عاٌش103

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد حسٌن محمد عل104ً

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةتوفٌق محمد مرٌزٌق رزق105

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةرافت خلف هجرس موس106ً

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعاٌض سالمة سالم ابورجل107

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد عوض محمد البنهاوي108

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمصطفً غالً محمد اٌوب109

دمٌاطفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاحمد محمد حافظ شوشة110

الغردقةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةرائد فإاد سعد حسن111

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاسامة السٌد حسن الجوهري112

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعبدالمحً فإاد ٌوسف113

اسكندرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةقناوي محمد قناوي محمد114

العباسةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد سالم محمد ابراهٌم 115

فوهفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد التهامً عبدالرحمن بطاح116

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد سلٌم سلٌم موس117ً

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةولٌد سلٌمان ٌوسف ابراهٌم118

صان الحجرفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاحمد حجازي المرسً عل119ً

منوففنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد ماهر حمزة محمد120

جنوب سٌناءفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةحمدي احمد شحات احمد121

ابوالشقاففنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعالء عبدالفتاح عبدالمنعم عبدالرحمن122

السوٌسفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز احمد123

السوٌسفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاحمد محمد عبدالمقصود محمد 124

السوٌسفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةطه خمٌس حمزة اسماعٌل 125
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المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة للوظائف الهندسٌة المساعدة. ت 

بورسعٌدفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةحسٌن حسن حسٌن مخلص126

الهٌئةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمجد الدٌن محمد عفٌفً عاشور127

االسماعٌلٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةخدٌجة محمد محمد عثمان128

ابوالشقاففنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةوائل محمد ناجً عبدالحمٌد129

العباسةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاحمد جمال احمد العطاف130ً

العباسةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةٌوسف كرم ٌوسف حجازي131

بنهافنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد خلف هللا السٌد عفٌف132ً

بنهافنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةفتحً فوزي مندوه عٌس133ً

اسٌوطفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاحمد محمد هاشم عبدالرحٌم134

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد سالم سلٌمان سالم135

صان الحجرفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمود عبدالسالم ابراهٌم حسٌن136

الزقازٌقفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةسامً احمد محمد محمود137

اسٌوطفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعصام حاتم احمد عبدالعال138

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد ابراهٌم محمد الخزرنج139ً

برسٌقفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد عصام فتحً عبدالحمٌد140

المنٌافنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةخلف ماهر جودة بحٌري141

برسٌقفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةالسٌد عوض السٌد سوٌد142

برسٌقفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةرشدي عبدالحلٌم اسماعٌل نعمة هللا143

الحسنٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةرشاد محمود محمد رشاد144

كفرالشٌخفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةناجً بدٌر حامد مصطف145ً

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد السٌد سالمان سلٌم146

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةهندي سرحان سالم سلٌم147

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمود سلٌم سالمان فٌصل148

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمود محمد حماد سلم149ً

ابوالشقاففنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعبدالكرٌم تماوي االنصاري محمد150

العرٌشفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعٌد شلبً عٌد سالم151

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعبده عبدالوهاب حسٌن قندٌل152

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةابراهٌم سالم حسٌن العرب153ً

نجع حماديفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةحسٌن روحً محمد سلٌمان154

الهٌئةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةرحاب ماجد مرسً منصور155

الهٌئةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد عوض محمد صالح156

سوهاجفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمرشد عنتر علً حسان157

الهٌئةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاحمد عبدالصمد بدوي رمضان158

بنً سوٌففنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةسحر كامل تهامً عبداللطٌف159

المنٌافنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةرغدة اسماعٌل سٌد محمد160

المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة للوظائف الهندسٌة المساعدة. ت 

الهٌئةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةسالمة صدٌق عبدالعزٌز هارون161

الهٌئةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةرجب احمد محمد مصطف162ً

القناطرفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةكرم محمد مصطفً البربري163

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةحمدي صابر علً العٌسوي164

كفرالشٌخفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةٌاسر احمد عمر الركاٌب165ً

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةأنشؤ صبري علً احمد166

اسكندرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاٌمن عبدهللا حسٌن عبدالمنعم167

صفط خالدفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعزمً مٌشٌل جرجس انطونٌوس168

بنً سوٌففنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد صالح عبدالتواب جاد169

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةسلمً صٌاح مصبح سلم170ً

الهٌئةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاٌمن فوزي فهٌم نخلة171

الغردقةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاحمد السٌد عبدالمنعم الفٌوم172ً

برسٌقفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةصبحً علً محمد سعفان173

برسٌقفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةكامل عطٌة سعد خلٌف174

برسٌقفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمسعد كمال محمد تجرٌدة175

نجع حماديفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةلطفً عبدالراضً احمد محمد176

المعدٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاحمد صالح محمد ابراهٌم177
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ابوالشقاففنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةحسٌن الهادي محمد القط178

صفط خالدفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةجابر سعٌد جابر مصطف179ً

الهٌئةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاحمد حلمً عبدالمقصود محمد180

بورسعٌدفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةكرم محمد احمد حسن جمعة181

صفط خالدفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعصام عبدالعاطً عبدالشافً حسب النب182ً

برسٌقفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةكارم محمد صالح الصعٌدي183

الهٌئةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةهٌثم هشام عبدالمنعم احمد184

برسٌقفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةرضا قناوي محمد سوٌق185

العباسةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةحسن محمد محمد عقٌل186

كفرالشٌخفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد سعد محمد المناخل187ً

منوففنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةهبه محمود عبدالمنعم خالد188

الزاوٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعبدالعزٌز محمد عبدالمقصود عبدالهادي189

الزاوٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةرسول منٌر مصطفً محرم190

الجٌزةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد سلطان السعٌد عبداللطٌف191

اسوانفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةطه حسن محمد بخٌت192

المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة للوظائف الهندسٌة المساعدة. ت 

الهٌئةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعصام سمٌر محمد تهام193ً

الهٌئةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةسامً محمود سٌد احمد 194

الخاشعةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةٌاسر محمد طلبة رمضان195

اسكندرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةناهد سمٌر علً عوض196

الدقهلٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاحمد احمد احمد ابراهٌم النجار197

الدقهلٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد حسن محمد علً البواب198

كفرالشٌخفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةسعده شعبان ٌوسف محمد199

صفط خالدفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمجدي محمد محمد حسن الحداد200

صفط خالدفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعبدالرازق عبدالباعث عٌد عبدالمجٌد201

الدقهلٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد السٌد عباس الجٌار202

المنزلةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد احمد علً ٌوسف203

بنهافنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةوهٌدي السٌد عبدالفتاح السٌد204

اسوانفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةسامح محمد علً زغلول205

العرٌشفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةحسن محمد مبارك عل206ً

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاحمد محمد سعد زقزوق207

نجع حماديفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةشعبان نصر الدٌن نورالدٌن208

بئر العبدفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمبروكة مسلم محمد سالم209

الهٌئةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد شعبان عبدالحمٌد عل210ً

ابوالشقاففنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةسعد عبدالمولً االنصاري211

ابوالشقاففنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد السٌد أدرٌس ابراهٌم212

الغردقةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمصطفً مبارك مصطفً احمد213

الهٌئةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةحمادة فرج عبدالعزٌز عل214ً

ابوالشقاففنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةفاٌز سالم عبدالفضٌل سالم215

صفط خالدفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمنال رمضان محمد الصاوي216

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةخالد عفٌفً محمد الهواري217

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد سعٌد عبدالعزٌز الشافع218ً

الهٌئةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةشرٌهان حسٌن ٌوسف عبداللطٌف219

العباسةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةثروت حسن حسٌن طرطور220

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمهاب شعبان عبدالحمٌد عل221ً

الدقهلٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمود احمد عبدالمقصود222

بورسعٌدفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةالسٌد السٌد احمد محمد223

العرٌشفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةفاٌزة عبدالوهاب حسٌن قندٌل224

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةخٌري محمد محمد سٌد225

برسٌقفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةطاهر ابوزٌد محمود النقٌب226

جنوب سٌناءفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعمرو فوزي مندوه ابوسٌد227
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المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة للوظائف الهندسٌة المساعدة. ت 

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةالسٌد محمد ابراهٌم عل228ً

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةسالم محمد خلٌل صباح229

المنٌافنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةجودة ماهر جودة بحٌري230

صان الحجرفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةجمال عطٌة احمد عطٌة231

الدقهلٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةوائل محمود سامً ابوغرٌبة232

صان الحجرفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد السٌد قطب عبدالعال233

صان الحجرفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمود القطب عبدالعال محمد234

الفٌومفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةصالح حسن محمد حسن235

اسوانفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةنرمٌن قدري زكري عبدالملك236

صفط خالدفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاحمد نجٌب محمد السٌد237

دمٌاطفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةسمٌر محسن ٌوسف مندور238

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعالء رافت ابوبكر عالم239

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةرضوان محمد امحمد محمد240

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد صابر علً العٌسوي241

برسٌقفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةسامح كامل مصطفً عبدالفتاح242

االسماعٌلٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةرشا محمد امٌن عبدالحلٌم243

الحسنٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةحمدي السٌد عبدالحمٌد حسن244

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةوائل صالح محمد مطر245

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاحمد فتحً علً التهام246ً

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاشرف صابر سلٌمان امبابى247

بورسعٌدفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاحمد خلٌل سلٌم احمد248

بورسعٌدفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاحمد السٌد محمد عوٌس249

بورسعٌدفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمود ابراهٌم محمد ابراهٌم250

بورسعٌدفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد محمد عبدالرحٌم عبدالرحٌم251

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةسالمة ضٌف هللا محمد راض252ً

الهٌئةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد كمال سالمة حسٌن253

دمٌاطفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاٌمن عادل محمد محمد254

دمٌاطفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاحمد محمد احمد الملٌج255ً

الهٌئةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةولٌد خلف حبٌش رجب256

دمٌاطفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمنٌر محمد المهدي السعٌد257

دمٌاطفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمصطفً محمد محمود عٌد258

بورسعٌدفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد احمد محمد الحرٌري259

الرسوةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةفاٌزة محمد مسعد260

المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة للوظائف الهندسٌة المساعدة. ت 

الزاوٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةالسٌد سالمة السٌد غزالة261

برسٌقفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةراشد شلبً عبدالستار بالل262

برسٌقفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعبدالصمد سعٌد عبده سواح263

العباسةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةالسٌد محمد مصطفً محمد264

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد سالم سوٌلم زاٌد265

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةفرج عتمً حماد مغتم266

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاحمد محمد السٌد خضر267

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةضٌاء طلعت محمد ابوزٌد268

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةسالم حسن حمٌدو سلٌمان269

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةرجب جمعة مصطفً زهرة270

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد طه حسن الصعٌدي271

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد سلٌم محمد سالمان272

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةجابر حسٌن محمد حسٌن273

االدارة البحرٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد علً صبحً محمد274

الدقهلٌةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةوائل عزالدٌن علً شمو275

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةاحمد سلٌمان سالم موس276ً

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد مسعد محمد سلم277ً
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بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةعبدهللا احمد حسٌن درغام278

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةٌوسف سلٌمان ابراهٌم سلٌمان279

بحٌرة البردوٌلفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةسالم ابراهٌم سلٌمان حسانٌن280

اكٌادفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمحمد عبدالسالم رزق احمد281

صان الحجرفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةامٌمة السٌد سالم حسن282

بئر العبدفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةمدحت عودة ابراهٌم احمد283

الهٌئةفنً صٌانة وتركٌبات رابعالرابعةربٌع كمال سلٌم متول284ً

المجموعة النوعٌة للوظائف الفنٌة للزراعة والتغذٌة: عاشرا 

اسوانفنً انتاج سمكً رابعالرابعةهارون السٌد امٌن عل1ً

الغردقةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةحسٌن عبده محمود حسانٌن2

الفٌومفنً انتاج سمكً رابعالرابعةمحمد خلف سالم احمد3

ابوالشقاففنً انتاج سمكً رابعالرابعةأنور سالم عبدالفضٌل سالم4

نجع حماديفنً انتاج سمكً رابعالرابعةاحمد جبرٌل عبدالحمٌد محمد5

القناطرفنً انتاج سمكً رابعالرابعةمحمود عبدالسالم محمود حجران6

دمٌاطفنً انتاج سمكً رابعالرابعةمحمد عبدالرحمن علً حسن7

الدقهلٌةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةاٌهاب عوض عبده عبدالرازق8

اسٌوطفنً انتاج سمكً رابعالرابعةمحمد حسن احمد رضوان9

بحٌرة البردوٌلفنً انتاج سمكً رابعالرابعةالعربً محمد عزب مصطف10ً

المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة للوظائف الفنٌة للزراعة والتغذٌة. ت 

شالتٌنفنً انتاج سمكً رابعالرابعةاحمد محمد حسن احمد11

فوهفنً انتاج سمكً رابعالرابعةصالح الدٌن صالح الدٌن علً عودة12

الرسوةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةثروت محمد محمد مطر13

الحسنٌةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةاحمد عبدالعظٌم علً عبدالعال14

اسٌوطفنً انتاج سمكً رابعالرابعةمصطفً علً سعٌد محمد15

كفر الشٌخفنً انتاج سمكً رابعالرابعةجمال عبدالعزٌز ابراهٌم سالمة16

برسٌقفنً انتاج سمكً رابعالرابعةهشام عبدهللا عبدالفتاح خلٌل17

برسٌقفنً انتاج سمكً رابعالرابعةزهران جوٌدة منصور رباح18

بنً سوٌففنً انتاج سمكً رابعالرابعةربٌع احمد حسانٌن عمر19

الخاشعةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةسمٌر السٌد قطب السٌس20ً

ابوالشقاففنً انتاج سمكً رابعالرابعةفارس احمد صالح كساب21

برسٌقفنً انتاج سمكً رابعالرابعةابراهٌم احمد احمد مخلوف22

المنٌافنً انتاج سمكً رابعالرابعةخالد طراف حجازي احمد23

العباسةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةوفاء احمد محمود حسٌن24

اسوانفنً انتاج سمكً رابعالرابعةحسن عثمان ابوالعال عٌس25ً

برسٌقفنً انتاج سمكً رابعالرابعةعبدالجلٌل ابراهٌم عبداللطٌف خضر26

شالتٌنفنً انتاج سمكً رابعالرابعةاٌمن مقبول محمود عل27ً

السوٌسفنً انتاج سمكً رابعالرابعةعبدالرحمن حنفً محمود عبدالرحمن28

المنزلةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةمحمد احمد حسن محمدٌن29

المنزلةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةعصام السٌد علً بدوي30

دمٌاطفنً انتاج سمكً رابعالرابعةامانً احمد السعٌد الطنطاوي 31

سوهاجفنً انتاج سمكً رابعالرابعةناصر عبدالحكٌم محمدٌن فراج32

المنٌافنً انتاج سمكً رابعالرابعةمحمد صالح صالح احمد33

21ك فنً انتاج سمكً رابعالرابعةاحمد محمد عبدالخالق سلٌم34

21ك فنً انتاج سمكً رابعالرابعةٌوسف عبدالحً ٌوسف محمد35

بنً سوٌففنً انتاج سمكً رابعالرابعةمحمد عبدالمنعم عبدالعزٌز عبدالباسط36

بحٌرة البردوٌلفنً انتاج سمكً رابعالرابعةمسلم سوٌلم سلٌم اسلٌم37

شالتٌنفنً انتاج سمكً رابعالرابعةاحمد حسٌن محمد حسن38

العباسةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةمحمود احمد محمد احمد الشرقاوي39

سوهاجفنً انتاج سمكً رابعالرابعةاحمد عبدالحمٌد اسماعٌل ابراهٌم40

بحٌرة البردوٌلفنً انتاج سمكً رابعالرابعةموسً سلٌمان عامر عمران41

االدارة البحرٌةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةاحمد اشتٌوي ابراهٌم نصار42

بحٌرة البردوٌلفنً انتاج سمكً رابعالرابعةاٌمن بكٌر احمد بكٌر43

جنوب سٌناءفنً انتاج سمكً رابعالرابعةسمٌر ثروت عبدالقادر ابوالعال44

بحٌرة البردوٌلفنً انتاج سمكً رابعالرابعةمحمد فإاد احمد بكٌر45
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المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة للوظائف الفنٌة للزراعة والتغذٌة. ت 

العباسةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةعلً انور ابوزٌد اسماعٌل46

اسكندرٌةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةمحمد احمد محمد مصطفً 47

المعدٌةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةعبدالقادر شحاته محمد الرجال48

المعدٌةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةاسامة اسماعٌل اسماعٌل عبدالنب49ً

المعدٌةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةاحمد هلٌل عبدالغنً عسل50

السوٌسفنً انتاج سمكً رابعالرابعةاحمد جبرٌاء محمود السٌد51

العرٌشفنً انتاج سمكً رابعالرابعةروٌدة عبدالمحسن حسٌن صالح52

بحٌرة البردوٌلفنً انتاج سمكً رابعالرابعةحسن محمد احمد حسن53

ابوالشقاففنً انتاج سمكً رابعالرابعةمحمد ٌسري احمد ابورحمه54

الغردقةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةفتحً سعد مرسً مهن55ً

السوٌسفنً انتاج سمكً رابعالرابعةمحمود محمد احمد عبدالرازق56

العرٌشفنً انتاج سمكً رابعالرابعةابتسام خلٌل مصطفً الكاشف57

الحسنٌةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةعفاف علً احمد عل58ً

الزقازٌقفنً انتاج سمكً رابعالرابعةمحمد حسٌن  محمدعبدالعال59

صان الحجرفنً انتاج سمكً رابعالرابعةٌسري عبداللطٌف احمد60

بحٌرة البردوٌلفنً انتاج سمكً رابعالرابعةاسماعٌل محمد احمد محمد61

بحٌرة البردوٌلفنً انتاج سمكً رابعالرابعةسلٌمان عٌد ابراهٌم منصور62

الحسنٌةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةناهد محمد احمد حسٌن63

العباسةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةمحمد خلٌل سعدالدٌن الجارح64ً

برسٌقفنً انتاج سمكً رابعالرابعةاحمد عبدالرازق عبدالجواد عالم65

الخاشعةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةمحمد حسان محمد ابراهٌم66

نجع حماديفنً انتاج سمكً رابعالرابعةاٌمن شرقاوي ابوالفضل محمد67

نجع حماديفنً انتاج سمكً رابعالرابعةاسماعٌل ضٌاء الدٌن فاضل خضٌري68

ابوالشقاففنً انتاج سمكً رابعالرابعةمحمد محمد قطب محمود69

كفر الشٌخفنً انتاج سمكً رابعالرابعةسعد رزق عبدالوهاب عطا هللا70

برسٌقفنً انتاج سمكً رابعالرابعةاشرف سعٌد علً ابوزامل71

ابوالشقاففنً انتاج سمكً رابعالرابعةمحمود محمد محمد الهادي72

ابوالشقاففنً انتاج سمكً رابعالرابعةانصاري محمد تماوي االنصاري73

المنٌافنً انتاج سمكً رابعالرابعةخلف سٌد عٌسً عل74ً

االدارة البحرٌةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةنصرهللا محمد احمد حسن75

المعدٌةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةمجدي عبداللطٌف محمد غانم76

برسٌقفنً انتاج سمكً رابعالرابعةعلً محمد السٌد ابوعرب77

صان الحجرفنً انتاج سمكً رابعالرابعةحسن عبدالرحمن السٌد سالم78

المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة للوظائف الفنٌة للزراعة والتغذٌة. ت 

المعدٌةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةاحمد محمد حسن خمٌس79

المعدٌةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةعمرو محمد محمد جاد قاسم80

ابوالشقاففنً انتاج سمكً رابعالرابعةمحمد السٌد السٌد زٌتون81

ابوالشقاففنً انتاج سمكً رابعالرابعةاٌمن احمد محمد محمود82

منوففنً انتاج سمكً رابعالرابعةرضا احمد اسماعٌل مشعل83

اسوانفنً انتاج سمكً رابعالرابعةمحمد فاٌز محمد حماد84

المعدٌةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةعبدالحً حسانٌن محمد احمد85

المعدٌةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةعمرو عبدالحمٌد احمد الحلوان86ً

المعدٌةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةعزمً سعد حسن توتو87

اسوانفنً انتاج سمكً رابعالرابعةعطبة السٌد عبدالحمٌد الفٌوم88ً

العرٌشفنً انتاج سمكً رابعالرابعةاحمد عبدالجواد بالل ادفاوي89

العباسةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةصبري شعبان سالم احمد90

منوففنً انتاج سمكً رابعالرابعةولٌد حسٌن محمد متول91ً

اسوانفنً انتاج سمكً رابعالرابعةالدسوقً عبدالنبً عبدالقوي92

ابوالشقاففنً انتاج سمكً رابعالرابعةعمار السٌد امٌن عل93ً

برسٌقفنً انتاج سمكً رابعالرابعةمنصور عبدالزٌن عبدالفضٌل94

بحٌرة البردوٌلفنً انتاج سمكً رابعالرابعةجابر حصافً صالح الصعٌدي95
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اكٌادفنً انتاج سمكً رابعالرابعةمدحت سلٌمان ٌوسف ابو سلمة96

صان الحجرفنً انتاج سمكً رابعالرابعةاحمد سعٌد حجازي محمد97

بحٌرة البردوٌلفنً انتاج سمكً رابعالرابعةعفاف محمد احمد محمد98

صفط خالدفنً انتاج سمكً رابعالرابعةزكرٌا فتحً ٌوسف عثمان99

صفط خالدفنً انتاج سمكً رابعالرابعةمصطفً صبري محمد دٌاب100

الزاوٌةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةاٌمن احمد عبدربه محمد101

منوففنً انتاج سمكً رابعالرابعةمحمد فتحً متولً الشافع102ً

كفر الشٌخفنً انتاج سمكً رابعالرابعةسالم عبدالحمٌد احمد الكنان103ً

الغردقةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةمحمد الطوابً عوٌضة104

الغردقةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةحنفً احمد محمد محمد105

صفط خالدفنً انتاج سمكً رابعالرابعةٌوسف كمال عبداللطٌف السعدن106ً

برسٌقفنً انتاج سمكً رابعالرابعةناصر محمد ٌوسف ابورٌة107

صان الحجرفنً انتاج سمكً رابعالرابعةمٌادة سعٌد محمد ابراهٌم108

بحٌرة البردوٌلفنً انتاج سمكً رابعالرابعةاحمد ابراهٌم ٌوسف ابوسلٌمة109

صفط خالدفنً انتاج سمكً رابعالرابعةرافت امٌن سٌد احمد110

بحٌرة البردوٌلفنً انتاج سمكً رابعالرابعةمنصور عوٌضة نصار عوض111

برسٌقفنً انتاج سمكً رابعالرابعةشحاته فتحً شحاته عبدالاله 112

المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة للوظائف الفنٌة للزراعة والتغذٌة. ت 

برسٌقفنً انتاج سمكً رابعالرابعةٌاسر شحاته مصطفً شمٌس113

برسٌقفنً انتاج سمكً رابعالرابعةخٌر هللا جمعة عبدالحمٌد جمعة114

بحٌرة البردوٌلفنً انتاج سمكً رابعالرابعةاحمد سلٌمان حافظ ابراهٌم115

بحٌرة البردوٌلفنً انتاج سمكً رابعالرابعةسامً سلٌمان سلٌم عوض هللا116

االدارة البحرٌةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةخالد سالمان سلٌمان سالمة117

بحٌرة البردوٌلفنً انتاج سمكً رابعالرابعةعلم الدٌن محمد منصور سلٌم118

المعدٌةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةمحمد كمال محمد عوٌنات119

الدقهلٌةفنً انتاج سمكً رابعالرابعةاسامة محمد وهبه شلب120ً

كفر الشٌخفنً انتاج سمكً رابعالرابعةمحسن احمد محمد احمد121

بحٌرة البردوٌلفنً انتاج سمكً رابعالرابعةمحمد علً السٌد عل123ً

بحٌرة البردوٌلفنً انتاج سمكً رابعالرابعةمحمد عطٌوة عمران زهرة122

المجموعة النوعٌة للوظائف المكتبٌة: حادى عشر 

الخاشعةكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةمحمد عبدالخالق محمد البدوي1

الدقهلٌةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةالخضري الخضري محمد عٌاد 2

المنٌاكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةفاطمة مصطفً محمد سلٌم3

اسٌوطكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةنادٌة عبدالناصر صدٌق بدوي4

الدقهلٌةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةعوض علً عامر بركات5

مصنع برسٌقكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةجمٌل احمد احمد طعٌمة6

الدقهلٌةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةاعتماد حسن حسن احمد7

الدقهلٌةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةعرفات عبدالحلٌم علً الحدٌدي8

الدقهلٌةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةعبدالفتاح عبدالمجٌد عبدالفتاح جاد9

العرٌشكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةاٌمان عزالدٌن محمد شعٌب10

الجٌزةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةنادٌة حسٌن ٌوسف11

مٌناء الصٌدكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةسعٌد حسن عبدالمقصود هالل12

سوهاجكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةنائل عبدالراضً عبدالمجٌد13

السوٌسكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةسعٌد فإاد محمود حمدي14

السوٌسكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةهانً عبده موسً قرٌضة15

الدقهلٌةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةالسٌد الٌمنً الٌمنً عبدالسالم16

الدقهلٌةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةعبده محمد عبده غنام17

الدقهلٌةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةروحٌة حسٌن صالح عثمان18

كفر الشٌخكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةالزاهً عبدالحمٌد محمود محمد19

كفر الشٌخكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةجمال سعد محمد صولة20

السوٌسكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةناصر علً عبدالحمٌد السٌد21

الهٌئةكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةرابعة احمد محمد مصطف22ً

الهٌئةكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةماجد توفٌق داود جرجس23
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المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة للوظائف المكتبٌة.  ت 

البردوٌلكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةمحمد سالم سلٌمان الٌمان24ً

صان الحجركاتب شئون مالٌة رابعالرابعةمحمد السٌد ابراهٌم حسٌن25

القناطركاتب شئون مالٌة رابعالرابعةصباح  محمدعبدالمتجلً خلٌل26

القناطركاتب شئون مالٌة رابعالرابعةأجالل محمد عطٌة عبدالجواد27

الغردقةكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةربٌع رفعت عبدالمقصود محمود28

الغردقةكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةعادل عبدالوهاب حسن رشوان29

الهٌئةكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةمحمد سمٌر محمد تهام30ً

صان الحجركاتب شئون مالٌة رابعالرابعةناصف احمد ابراهٌم فرج هللا31

كفر الشٌخكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةمحمود عبدهللا عبدالعفار غازي32

البردوٌلكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةاحمد عبد الخالق احمد على33

المنٌاكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةخلف خالد محمد محمد34

كفر الشٌخكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةناصر فراج عبدالعال مبروك35

كفر الشٌخكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةعبدالسالم حمٌدة حمٌدة عبدالجلٌل36

كفر الشٌخكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةالسٌد بسٌونً السٌد جبر37

بنهاكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةمحمود محمد محمود ابراهٌم38

كفر الشٌخكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةعاطف رشاد عبدالوهاب عطاهللا39

كفر الشٌخكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةالسٌد ابوالمعاطً محمد سكوت40

كفر الشٌخكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةغانم موسً محمد موسً الرفاع41ً

اسوانكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةاٌمان حسب هللا حبٌب موس42ً

مٌناء الصٌدكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةسحر سعد محمد علً شراب43ً

برسٌقكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةامٌن عبدالمنعم عبدالقوي محمد44

اسوانكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةحسناء محمد طلعت احمد حامد45

برسٌقكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةخالد فاٌز محمد حماد46

صفط خالدكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةمحمد ٌوسف سعد خضر 47

المنٌاكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةمنً موسً صالح محمد48

كفر الشٌخكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةاسماء محمد عبدالخالق خفاجة49

مفرخ فوهكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةوسام احمد محمد الزعفران50ً

القناطركاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةسماح رشٌدي عباس االعرج51

بورسعٌدكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةسعد محمد حلمً الرٌس52

كفر الشٌخكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةصدٌق عبدالحمٌد محمد الشافع53ً

اسكندرٌةكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةدٌاب محمد دٌاب بخٌت54

المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة للوظائف المكتبٌة.  ت 

برسٌقكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةلطفً محمد احمد ٌوسف55

مٌناء الصٌدكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةالصافً شعبان حسن عامر56

االسماعٌلٌةكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةاحمد محمد عوض محمد57

المنٌاكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةمحمد عزمً محمد سٌد58

ابوالشقافكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةعٌد عبدالمنعم الساعدي عوض59

مصنع برسٌقكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةعبدالستار السٌد السٌد عمر60

برسٌقكاتب مخازن رابعالرابعةاحمد سعد احمد ادم61

برسٌقكاتب مخازن رابعالرابعةسوزان عٌسً موسً حجازي62

الخاشعةكاتب مخازن رابعالرابعةابراهٌم رمضان حسب النبً فراج63

اسكندرٌةكاتب مخازن رابعالرابعةامٌرة محمد علً ضٌف هللا64

كفر الشٌخكاتب مخازن رابعالرابعةطه محمد ابراهٌم الشافع65ً

الزاوٌةكاتب مخازن رابعالرابعةهانً ٌوسف محمد الشافعً 66

القناطركاتب مخازن رابعالرابعةمنً محمد احمد عل67ً

الدقهلٌةكاتب مخازن رابعالرابعةحسٌن العزب حسٌن العزب68

كفر الشٌخكاتب مخازن رابعالرابعةفتحً السٌد اسماعٌل مصطف69ً

الهٌئةكاتب مخازن رابعالرابعةزٌنب صالح دسوقً اسماعٌل70

المنزلةكاتب مخازن رابعالرابعةحسام محمد محمد احمد سالم71

الهٌئةكاتب مخازن رابعالرابعةأمانً احمد وجدي امٌن72
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منوفكاتب مخازن رابعالرابعةهٌام صابر ابوالسعود عل73ً

الغردقةكاتب مخازن رابعالرابعةحمدي مختار احمد ابراهٌم74

الدقهلٌةكاتب مخازن رابعالرابعةعبدالفتاح ابراهٌم عبدالفتاح75

جنوب سٌناءكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةالشاذلى عبد الكرٌم محمد76

الهٌئةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةمجدي منصور حسٌن احمد77

اسكندرٌةكاتب مخازن رابعالرابعةمصطفً محمد احمد عبدالنعٌم78

المنزلةكاتب مخازن رابعالرابعةحسن محمد محمد عبدالرحمن79

الخاشعةكاتب مخازن رابعالرابعةشحاته المنسً عبدالجواد شحاته80

كفر الشٌخكاتب مخازن رابعالرابعةفوزي محمود محرم محمد81

الزقازٌقكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةرابعة عبدالمولً احمد لطف82ً

البردوٌلكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةسالم عٌد سالم اسلٌم83

البردوٌلكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةمحمد احمد محمد عبدالباري84

البردوٌلكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةاحمٌد عودة حامد حمٌد85

البردوٌلكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةاشرف محمد سلٌمان عل86ً

الهٌئةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةزٌنب عزالدٌن عبده علٌش87

الهٌئةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةوفاء سٌد احمد ابوالعال88

الهٌئةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةسماح كارم ابوهاشم محمود89

المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة للوظائف المكتبٌة.  ت 

الهٌئةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةعمرو اسماعٌل محمد اسماعٌل90

الغردقةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةمحمد احمد محمد مصطفً 91

مصنع برسٌقكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةصالح عبدالعال محمد مصطفً 92

الهٌئةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةنسرٌن عباس ابوالحدٌد محمد93

المنٌاكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةجٌهان رستم احمد محمد94

المنٌاكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةامل فتحً عبدالرحمن حسن95

االدارة البحرٌةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةتوفٌق حسن توفٌق محمد96

الفٌومكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةمنال محمد السٌد سعد97

الهٌئةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةرانٌة حمدي عبدالعظٌم عجٌلة98

الهٌئةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةوفاء عوض محمد صالح99

مٌناء الصٌدكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةمنال احمد حسن الرجال100

البردوٌلكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةمحمد حسٌن نوفل عبدهللا101

سوهاجكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةكمال عبدالجابر احمد اسماعٌل102

بئر العبدكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةانتصار السٌد محمد ٌوسف103

الدقهلٌةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةجٌهان علً ابراهٌم عل104ً

الهٌئةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةمحمد سعٌد محمود محمد105

برسٌقكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةمحمد شحاتة محمود هالل106

بئر العبدكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةعال مسعود عبدالجٌد مسعود107

بئر العبدكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةامانً موسً أعمٌر عمٌرة108

البردوٌلكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةحماد محمد حماد سلم109ً

البردوٌلكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةمحمد ابراهٌم حسن نوفل110

االدارة البحرٌةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةمحمد رجب عبدالسالم محمد111

االدارة البحرٌةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةالسٌد سالم سالم محمد112

السوٌسكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةمروة عبدالموجود عطا113

الهٌئةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةنهً مصطفً زكرٌا محمد114

بنهاكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةحازم فاروق محمد محمد115

الهٌئةكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةاحمد محمود عواد الملٌجى116

الغردقةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةصابر مقبول محمود عل117ً

الغردقةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةاشرف مصطفً احمد محمد 118

البردوٌلكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةمنجً محمد رجب خلٌل119

دمٌاطكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةنصرة فتحً السٌد رفاع120ً

كفر الشٌخكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةاٌمن توفٌق احمد شتا121

الخاشعةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةعبدالرحٌم عبدالرحمن عبدالحلٌم122

الرسوةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةامل ابراهٌم عبده الجندي123

بئر العبدكاتب الة كاتبة رابعالرابعةنجاح مبارك سالمان عٌس124ً
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المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة للوظائف المكتبٌة.  ت 

العرٌشكاتب الة كاتبة رابعالرابعةنورا صباح سالمة صباح125

بنهاكاتب الة كاتبة رابعالرابعةمجدي محمد سعد عل126ً

جنوب سٌناءكاتب الة كاتبة رابعالرابعةاحمد محمد سٌف الدٌن احمد127

الغردقةكاتب الة كاتبة رابعالرابعةعزٌزة ٌونان سعٌد سعٌد128

العرٌشكاتب الة كاتبة رابعالرابعةنٌفٌن علً حمدي الكاشف129

العرٌشكاتب الة كاتبة رابعالرابعةمنال فتحً محمد عوارة130

الهٌئةكاتب الة كاتبة رابعالرابعةٌاسر فاروق رشاد احمد131

الهٌئةكاتب الة كاتبة رابعالرابعةمحمد عبدالهادي دٌاب السرٌط132ً

مصنع برسٌقكاتب الة كاتبة رابعالرابعةجابر رمضان محمد خفاجة133

السوٌسكاتب الة كاتبة رابعالرابعةاشرف محمود محمد مرس134ً

السوٌسكاتب الة كاتبة رابعالرابعةمحمد مرسً عنتر مرس135ً

السوٌسكاتب الة كاتبة رابعالرابعةجعفر عنتر عبدالرحمن السٌد136

السوٌسكاتب الة كاتبة رابعالرابعةعبدالحمٌد علً عبدالحمٌد عل137ً

الجٌزةكاتب الة كاتبة رابعالرابعةاٌمان عبدالخالق عبدالحلٌم138

البردوٌلكاتب الة كاتبة رابعالرابعةسلٌمان ابراهٌم عابد موس139ً

العباسةكاتب الة كاتبة رابعالرابعةاحمد محمد عبدالمحسن سلٌمان140

صان الحجركاتب الة كاتبة رابعالرابعةالسٌد محمد احمد عطٌة141

االسماعٌلٌةكاتب الة كاتبة رابعالرابعةمحمد عادل محمد حسن142

البردوٌلكاتب الة كاتبة رابعالرابعةمحمد سلٌمان محمد ابوالسعود143

الحسنٌةكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةاحمد محمد الحسن سلٌمان144

الحسنٌةكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةهانً السٌد ابراهٌم حسٌن145

الهٌئةكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةاسامة محمد عادل احمد146

المنٌاكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةرضا عبدالحمٌد محمد عبدالجابر147

دمٌاطكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةابوالقاسم عبده هاشم عل148ً

دمٌاطكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةمحسن عبدهللا احمد الفرا149

الخاشعةكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةهانً محمد عطٌة اسماعٌل150

بنهاكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةالسٌد احمد السٌد مصطف151ً

البردوٌلكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةٌاسر سالمة سالم سالمة152

البردوٌلكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةعبدالنعٌم محمد عبدالنعٌم احمد153

برسٌقكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةحازم سعٌد علً ابوزامل154

سوهاجكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةناصر غربائً ابوالعال حماد155

الهٌئةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةنٌفٌن محمد عواد الملٌجى156

المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة للوظائف المكتبٌة.  ت 

الهٌئةكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةرشا محمد فهمً محمود157

الهٌئةكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةتهانً شوقً فهمً محمد158

الدقهلٌةكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةهدي السٌد محمود عبدالسالم159

العرٌشكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةوالء حسنً العبد اسماعٌل160

الهٌئةكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةدعاء كارم ابوهاشم محمود161

الهٌئةكاتب شئون مالٌة رابعالرابعةابوزٌد رضا ابوزٌد الدسوق162ً

الهٌئةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةشٌماء محمد محمد جودة163

الهٌئةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةصباح عبدهللا عبدالعزٌز حسن164

الهٌئةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةامانً محمد ابراهٌم عل165ً

الهٌئةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةالهام فاٌز سامً جنٌدي166

اسكندرٌةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةاٌة خمٌس محمد القشٌوط167ً

صفط خالدكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةسعاد محمد احمد بدوي168

الدقهلٌةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةمحمود عزت عبدالفتاح محمد169

بنهاكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةعبده عبدالرحمن عباس عبدالرحمن170

البردوٌلكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةبدوي مرسً سالمة171

الهٌئةكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةمحمد ابو زٌد عبد الجلٌل داود172

صفط خالدكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةحمدٌة محمد عبدهللا ٌونس173

برسٌقكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةمحمود عبدالسالم محمود عل174ً

دمٌاطكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةنهً محمد كامل عثمان175
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المنزلةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةهاشم محمود ٌوسف الباز176

المنٌاكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةبسمة محمد محمد رضوان177

البردوٌلكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةعزارة ابراهٌم عاٌد موس178ً

ابوالشقافكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةشعبان السٌد عبداللطٌف محمد179

اسوانكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةزكرٌا طاهر محمد ابراهٌم180

الهٌئةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةاحمد عبدالخالق عبدالخالق القصٌر181

برسٌقكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةاشرف ٌوسف شحاته عل182ً

الزقازٌقكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةمحمد محمد احمد حسن183

منوفكاتب مخازن رابعالرابعةحسنة عبدالعزٌز طلبة جعفر184

الدقهلٌةكاتب مخازن رابعالرابعةنورا صادق معوض صادق185

بئر العبدكاتب مخازن رابعالرابعةابتسام عٌد سالم اسلٌم186

الهٌئةكاتب مخازن رابعالرابعةاحمد عبدالمحسن جاد محمد187

مٌناء الصٌدكاتب مخازن رابعالرابعةسعٌد مرعً عبدالرازق بالل188

مٌناء الصٌدكاتب مخازن رابعالرابعةمنً عراقً حسن الشٌخ189

مٌناء الصٌدكاتب مخازن رابعالرابعةاٌمان سعد توفٌق السٌد190

المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة للوظائف المكتبٌة.  ت 

مٌناء الصٌدكاتب مخازن رابعالرابعةجالل عبدهللا عوض زغلول191

مٌناء الصٌدكاتب مخازن رابعالرابعةنادٌة سعد غرٌب أبٌس192

مٌناء الصٌدكاتب مخازن رابعالرابعةفاتن عطٌة السٌد قاسم193

دمٌاطكاتب مخازن رابعالرابعةبسمة مصطفً احمد العزب194ً

بورسعٌدكاتب مخازن رابعالرابعةفٌكتور فإاد حبٌب ٌوسف 195

الهٌئةكاتب مخازن رابعالرابعةفاطمة مدبولً محمود عبدالرحمن196

الزقازٌقكاتب مخازن رابعالرابعةحسنٌن احمد فرج محمد197

االدارة البحرٌةكاتب مخازن رابعالرابعةالسٌد حسٌن حسٌن جلهوم198

الهٌئةكاتب مخازن رابعالرابعةعال حسن عبدالسمٌع حسن199

الهٌئةكاتب مخازن رابعالرابعةهبه قطب احمد محمد200

الهٌئةكاتب مخازن رابعالرابعةهاجر فرج جودة السٌد201

الزاوٌةكاتب مخازن رابعالرابعةاشرف شوقً ابراهٌم احمد202

الزاوٌةكاتب مخازن رابعالرابعةتوفٌق عبدالحمٌد محمود محمد203

الزاوٌةكاتب الة كاتبة رابعالرابعةالسٌد عبدالرازق ابوالعباس204

اسوانكاتب الة كاتبة رابعالرابعةرفعت صالح عبدالمتعال بسطاوى205

السوٌسكاتب الة كاتبة رابعالرابعةمحمد محمود محمود القماش206

ابوالشقافكاتب الة كاتبة رابعالرابعةمحمود عبدالحمٌد ٌوسف الطاٌع207

كفر الشٌخكاتب الة كاتبة رابعالرابعةفإاد عبدالحكٌم محمد شتا208

منوفكاتب الة كاتبة رابعالرابعةاٌناس سعٌد محمد غنٌم209

البردوٌلكاتب الة كاتبة رابعالرابعةمحمد صبري محمد ابراهٌم210

الهٌئةكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةمحمد عبد الفتاح فرج على211

بورسعٌدكاتب الة كاتبة رابعالرابعةهانً فإاد كامل سعد212

البردوٌلكاتب الة كاتبة رابعالرابعةكمال ماجد كامل حمدان213

االدارة البحرٌةكاتب الة كاتبة رابعالرابعةمحمد ٌسري رمضان خلٌل214

االدارة البحرٌةكاتب الة كاتبة رابعالرابعةموسً غرٌقد غانم غرٌقة215

البردوٌلكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةسالمان سالم مبارك سلمان216

برسٌقكاتب الة كاتبة رابعالرابعةٌوسف سعٌد ٌوسف شرٌف217

اسوانكاتب الة كاتبة رابعالرابعةعصام محمد جاد الكرٌم احمد218

الهٌئةكاتب الة كاتبة رابعالرابعةالحسن بدري مهلل عبدالرحٌم219

سوهاجكاتب الة كاتبة رابعالرابعةنهلة لمعً بشاي حنا220

سوهاجكاتب الة كاتبة رابعالرابعةهانً قدري زكري عبدالملك221

البردوٌلكاتب الة كاتبة رابعالرابعةاحمد صابر عوض العٌسوي222

البردوٌلكاتب الة كاتبة رابعالرابعةاحمد ابراهٌم حسٌن عبدهللا223

برسٌقكاتب الة كاتبة رابعالرابعةعبدالرحمن عبدالمجٌد محمد224
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المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة للوظائف المكتبٌة.  ت 

برسٌقكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةخٌرى حسٌن اسماعٌل عرفة225

الهٌئةكاتب الة كاتبة رابعالرابعةفاطمة سٌد جودة السٌد226

اسٌوطكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةمحمد محمود عبدالوارث عثمان227

الحسنٌةكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةنبوٌة سعٌد حجازي محمد228

البردوٌلكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةجمعة مسلم سلٌم موس229ً

البردوٌلكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةاحمد علً مبارك عل230ً

االدارة البحرٌةكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةخالد سالم ابراهٌم سلٌمان231

بئر العبدكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةعبٌر محمد مرٌزٌق زرق232

الدقهلٌةكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةنبٌل ابراهٌم عبدالرازق233

الزاوٌةكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةمحمد الشحات عثمان غزالة234

الهٌئةكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةمحمد محمود عبدالسمٌع سٌد235

البردوٌلكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةصٌحان نصار صٌحان منصور236

بورسعٌدكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةسامح محمد حسن عطعوط237

البردوٌلكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةمحمود مجدى عارف الشعراوى238

الهٌئةكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةاحمد سٌد محمد عوض239

سوهاجكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةمحمود عارف عبداللطٌف احمد240

صان الحجركاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةعزة محمد ابراهٌم عثمان241

كفر الشٌخكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةاٌمان محمد محمد عطٌة242

البردوٌلكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةفرحان سلٌم عبدهللا نوفل243

االدارة البحرٌةكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةعبده حسٌن ابراهٌم طه244

صان الحجركاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةسحر عبدالمنعم احمد عبدالقادر245

صفط خالدكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةجمال عبدالمولً حسن دٌاب246

بئر العبدكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةامانً محمد احمود محمد247

بئر العبدكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةسمر سلٌمان سالم موس248ً

البردوٌلكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةمحمد موسً اعمٌر عمٌرة249

الزاوٌةكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةمحمد السٌد البٌلً منصور250

اسٌوطكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةمصطفً عاطف رمضان محمد251

الهٌئةكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةامٌرة عبدالعاطً عبدالمتعال252

كفر الشٌخكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةهدي عبدالفتاح عبدالحمٌد ابراهٌم253

منوفكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةمحمد عبدالرحمن احمد الشاذل254ً

منوفكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةحسٌن محمد سٌف الدٌن حسٌن255

البردوٌلكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةاحمد فرج عبدالهادي سالمان256

اسكندرٌةكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةاحمد ابراهٌم اسماعٌل حسن257

المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة للوظائف المكتبٌة.  ت 

البردوٌلكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةصالح رضا هللا راضً بطٌحات258

نجع حماديكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةجاب هللا كمال محمود ٌوسف259

الزقازٌقكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةلٌلً محمد لطفً احمد260

الرسوةكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةعبدهللا غازي محمد غازي261

كفر الشٌخكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةحمدي حامد محمد سٌد262

الزاوٌةكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةمحمد محمود عبدالعزٌز عبدالنب263ً

برسٌقكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةسعٌد محمد ٌوسف ابراهٌم264

البردوٌلكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةرمضان عبدالحمٌد عبدالعزٌز265

بئر العبدكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةماجدة حسٌن سلٌمان موس266ً

البردوٌلكاتب سكرتارٌة ومحفوظات رابعالرابعةحسام رجب عبدالسالم غرٌب267

الهٌئةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةاسماء جمال عبدالمهدي الصعٌدي268

اسكندرٌةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةعمرو سلٌمان عبدالسالم سلٌمان269

اسكندرٌةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةاٌمان حمدي عبدالنبً كمون270

مٌناء الصٌدكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةاسماعٌل محمد اسماعٌل صقر271

الدقهلٌةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةعوض محمد القباري عل272ً

منوفكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةامانً حسان هانً منتصر273

بئر العبدكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةلوزة صابر علً العٌسوي274

البردوٌلكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةسامً سوٌلم محمد سوٌلم275
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الهٌئةكاتب شئون ادارٌة رابعالرابعةعبٌر رمضان عبدالفتاح ابراهٌم276

(الدرجة الخامسة  )المجموعة النوعٌة لوظائف المكتبٌة . ت 

اسكندرٌةكاتب سكرتارٌة ومحفوظات خامسالخامسةاحمد محمد امٌن عبدالعال1

الهٌئةكاتب سكرتارٌة ومحفوظات خامسالخامسةمحمد السٌد عطٌة السٌد الجمل2

الهٌئةكاتب سكرتارٌة ومحفوظات خامسالخامسةشرٌف ابراهٌم الهنداوي المهدي3

المجموعة النوعٌة للوظائف الحرفٌة حركة ونقل: ثانى عشر

البردوٌلعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةسالمان علٌان جمعة عجاج1

اشتوممٌكانٌكى  ثالثالخامسةبدوي سٌد ابراهٌم مصطف2ً

اشتوممٌكانٌكً ثالثالخامسةرضا زكً ابراهٌم موس3ً

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةمجدي محمود محمد ابوشولة4

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةمصطفً محمد مصطفً السماح5ً

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةخلٌل محمد عبدالحلٌم الشاعر6

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةحسٌن بسٌونً عبدالعزٌز7

السوٌسعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةمحمد احمد احمد احمد8

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةمسعد محمد محمد الٌمن9ً

الزاوٌةسائق ثالثالخامسةعادل محمد حسن احمد10

المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة للوظائف الحرفٌة حركة ونقل. ت 

صفط خالدمٌكانٌكى ثالثالخامسةعبد الرحمن احمد عبد الرحمن11

اشتوممٌكانٌكى ثالثالخامسةاحمد السٌد محمد الخول12ً

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةٌسري محمد منٌر عبدهللا13

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةالسٌد محمد محمد ٌوسف14

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةابراهٌم محمد محمد حجاب15

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةصالح السٌد السٌد شحته16

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةاحمد سعٌد ابراهٌم محمد17

الهٌئةمٌكانٌكى ثالثالخامسةمجدى عبد المنعم محمد دوٌدار18

الزاوٌةعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةعبد الخالق محمد عبد الخالق رضوان19

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةسٌد احمد السعٌد رمضان20

دمٌاطسائق  ثالثالخامسةاألسمر احمد احمد خلٌل21

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةعبده محمد حسانٌن مجاهد22

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةعبدالمحسن عبدالفتاح ابراهٌم23

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةالسٌد ابراهٌم ابراهٌم مصطف24ً

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةمحمد عبده علً ابوالمعاط25ً

الزاوٌةسائق  ثالثالخامسةالسٌد ابو الفتوح احمد غازى26

الخاشعةسائق ثالثالخامسةسعد محمد ٌوسف شبانة27

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةالسٌد محمود عبٌد الرجال28

الزاوٌةسائق  ثالثالخامسةعماد رزق عبد المقصود محمد29

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةمحمد السٌد محمد حسن30

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةخالد عبدالشافً عبدالعاط31ً

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةماجد محمد بطوٌس محمد32

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةاٌهاب عبدالحً ابراهٌم33

المنزلةسائق ثالثالخامسةمحمود السٌد السٌد ابراهٌم34

الهٌئةعامل سوٌتش ثالثالخامسةاحمد حسن عبٌد على احمد35

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةاسامة السٌد عبدهللا36

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةمحمد بسٌونً عبدالعزٌز37

الغردقةسائق ثالثالخامسةمحمد ٌوسف محمد حسٌن38

البردوٌلسائق ثالثالخامسةخلٌل حمٌدو سلٌمان منصور39

اشتومسائق ثالثالخامسةعبده السٌد السٌد الشام40ً

االدارة البحرٌةعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةعبد المنعم على محمد على41

المنزلةسائق ثالثالخامسةمحمد محمد عبد الحمٌد الشاذلى42

سوهاجسائق ثالثالخامسةالضبع محمود السٌد ابراهٌم43

االدارة البحرٌةمٌكانٌكى ثالثالخامسةعبد هللا زٌن عبد هللا على44
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المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة للوظائف الحرفٌة حركة ونقل. ت 

االدارة البحرٌةعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةمحمد محمود دسوقً ابراهٌم45

برسٌقسائق  ثالثالخامسةممدوح سعد احمد السٌد46

الغردقةسائق ثالثالخامسةمنصور على حسن كحول47

كفر الشٌخسائق ثالثالخامسةاحمد ابراهٌم محمد عبد الداٌم48

الزاوٌةسائق ثالثالخامسةعبد الناصر واصف السٌد جبر49

الزاوٌةسائق ثالثالخامسةعبد العزٌز محمد ابراهٌم العطافى50

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةمحمود اسماعٌل علً محمد51

21الكٌلو سائق ثالثالخامسةمنصور عبد الاله شمس اسماعٌل52

21الكٌلو سائق ثالثالخامسةعلى امام متولى سلٌمان53

الغردقةسائق ثالثالخامسةٌاسر محمود خٌرى قناوى54

البردوٌلسائق ثالثالخامسةسلٌم حسن سلٌم محمد55

برسٌقعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةشحات عبد العزٌز بهنسى56

برسٌقعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةابراهٌم عبد العزٌز محمود متولى57

كفر الشٌخسائق ثالثالخامسةابراهٌم شعبان ابراهٌم جاب هللا58

الزاوٌةسائق ثالثالخامسةمصطفى سعد السٌد محمد59

الزاوٌةسائق ثالثالخامسةمحمد رمضان محمد منصور60

البردوٌلمٌكانٌكى ثالثالخامسةالسٌد سعٌد رمضان معوض61

كفر الشٌخسائق ثالثالخامسةرضوان علً عبدالفتاح  حسن62

البردوٌلعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةمبارك منصور نصار الحاوي63

البردوٌلعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةمصطفً غناٌم غنٌم غناٌم64

صان الحجرسائق ثالثالخامسةعطٌة  محمد شحاتة ابراهٌم65

االدارة البحرٌةعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةعلٌان سالمان علٌان جمعه66

االدارة البحرٌةعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةمحمد احمد هزاع سلٌمان67

االدارة البحرٌةسائق ثالثالخامسةمحمد حسن مكاوى حسن68

اسوانسائق ثالثالخامسةعبد الصبور جمعه حسٌن محمد69

االدارة البحرٌةعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةشاهٌن حمٌد محمد سالم70

بنى سوٌفسائق ثالثالخامسةسٌد سالمة محمد احمد71

سوهاجسائق ثالثالخامسةاحمد محمد صالح موسى72

البردوٌلسائق ثالثالخامسةمحمود طلعت محمد ابو زٌد73

االدارة البحرٌةعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةشعبان جابر محمد عثمان74

الفٌومسائق ثالثالخامسةمحمد عبد التواب عبد العزٌز75

اسٌوطسائق ثالثالخامسةمصطفى ابراهٌم مصطفى ابراهٌم76

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةاحمد غنٌم عبدالجلٌل البربري77

الهٌئةسائق ثالثالخامسةحسٌن الصادق حسٌن عطٌة78

المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة للوظائف الحرفٌة حركة ونقل. ت 

البردوٌلسائق ثالثالخامسةسلٌمان سلٌم منصور نصار79

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةعبده رشاد عبده عفٌف80ً

االدارة البحرٌةعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةاشرف محمد زٌد حسن81

الهٌئةسائق ثالثالخامسةمحسن سمٌر محمد تهامى82

السوٌسسائق ثالثالخامسةعاطف ناشد عطا هللا حنا83

البردوٌلسائق ثالثالخامسةماهر سالمة حمٌدو سلٌمان84

البردوٌلسائق ثالثالخامسةاشرف محمد صادق محمد85

البردوٌلسائق ثالثالخامسةنعٌم صابر محمد عٌد86

دمٌاطعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةمحمد حسٌن ابراهٌم حسن87

اشتوممٌكانٌكً ثالثالخامسةابراهٌم السٌد ابراهٌم الشام88ً

البردوٌلعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةجمعة سلٌمان محمد سالم89

مصنع برسٌقسائق ثالثالخامسةصالح عبد المقصود عبد المجٌد عامر90

مصنع برسٌقسائق ثالثالخامسةسند غازى مؤمون البنا91

بور سعٌدسائق ثالثالخامسةمحمد نبٌل شعبان عالم92

برسٌقعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةسالم محمد محمد بٌومى الكالف93

العرٌشسائق ثالثالخامسةشرٌف سعد الدٌن هنٌدىفضل94

بنى سوٌفسائق ثالثالخامسةابراهٌم عبد هللا حسن محمد95

نجع حمادىمٌكانٌكى ثالثالخامسةاسماعٌل محمد اسماعٌل محمد96

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةعصام رجب عوض عطا97
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اشتوم مٌكانٌكً ثالثالخامسةمسعد الجراٌحً عبده سلٌمان98

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةرافت علً علً عامر99

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةاسامة محسن ٌوسف100

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةعبدهللا محمد محمد ٌوسف101

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةجمعة مصطفً بسٌون102ً

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةانور محمد محمود المعطاوي103

الهٌئةسائق ثالثالخامسةمحمد مصطفى حسٌن عبد القادر104

الهٌئةسائق ثالثالخامسةناصر محمد كامل زٌدان105

االدارة البحرٌةعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةعبد هللا سالم مصبح سالم106

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةاشرف حسن الجراٌح107ً

كهربائى ثالثالخامسةعادل ابراهٌم ابراهٌم شلبى108

المعدٌةسائق ثالثالخامسةخمٌس على رمضان ابو زٌد109

اشتوممٌكانٌكً ثالثالخامسةسامح فوزي مصطفً 110

الحسٌنٌةسائق ثالثالخامسةمحمد حسن السٌد ابراهٌم111

السوٌسعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةٌاسر عبدالحكٌم احمد علٌان112

المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة للوظائف الحرفٌة حركة ونقل. ت 

الخاشعةكهربائى سٌارات ثالثالخامسةمحمود عوض محمد النمر113

بور سعٌدسائق ثالثالخامسةمحمد احمد فاروق حسن114

اشتوممٌكانٌكً ثالثالخامسةمعوض سمٌر البٌومً 115

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةمجدي صالح احمد عبدالفتاح116

اشتوممٌكانٌكً ثالثالخامسةاٌهاب عبدالسالم احمد117

االدارة البحرٌةمٌكانٌكى ثالثالخامسةبكٌر احمد بكٌر حسن118

االدارة البحرٌة مٌكانٌكً ثالثالخامسةعمار سلٌمان محمد عامر119

االدارة البحرٌة مٌكانٌكً ثالثالخامسةابراهٌم سلٌم عابد موس120ً

االدارة البحرٌة مٌكانٌكً ثالثالخامسةعادل حسٌن سلٌمان حسن121

بور سعٌدسائق ثالثالخامسةمحمود محمد عطٌة نعمة هللا122

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةخمٌس سالم هرٌدي123

الخاشعةسائق ثالثالخامسةعنتر ابراهٌم محمد رجب124

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةمحمد عبدالعظٌم عبدالسمٌع125

المنزلةسائق ثالثالخامسةعبدة على محمد عوض126

مصنع برسٌقسائق ثالثالخامسةسعٌد منور عبد الرازق هواش127

مصنع برسٌقسائق ثالثالخامسةعبد الكرٌم ابراهٌم محمد غنٌم128

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةمحمود عبدالعزٌز محمود ابراهٌم129

الحسٌنٌةسائق ثالثالخامسةمحمد عبد العزٌز محمد ضٌف هللا130

السوٌسسائق ثالثالخامسةاحمد عبد الغنى عبد اللطٌف131

اشتوممٌكانٌكً ثالثالخامسةمحمد سعٌد السٌد الخول132ً

الهٌئةسائق ثالثالخامسةعادل ابو هاشم محمود حسن133

الهٌئةسائق ثالثالخامسةمصطفى محمد ابراهٌم ٌونس134

الزاوٌةسائق ثالثالخامسةمجدى خلٌل محمد سلٌمان135

الخاشعةسائق ثالثالخامسةربٌع عبد الخالق محمد البدوي136

الهٌئةسائق ثالثالخامسةعباس على عباس ابو دٌب137

االدارة البحرٌةسائق ثالثالخامسةمبروك محمد عبد القادر العجم138ً

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةخالد حمود مسواط139

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةاحمد عبدالحلٌم احمد سلٌمان140

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةعرفات مسعد السٌد اسماعٌل141

الزاوٌةسائق  ثالثالخامسةحسن عبد الحمٌد المرسى142

المعدٌةعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةمحمد على محمد محمود143

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةفاروق محمد حسانٌن مجاهد144

الهٌئةسائق ثالثالخامسةعلى سعٌد امام بسٌونى145

االدارة البحرٌةعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةحامد السٌد محمد فودة146
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المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة للوظائف الحرفٌة حركة ونقل. ت 

نجع حمادىسائق ثالثالخامسةخالد مصطفى نور الدٌن اسماعٌل147

البردوٌلسائق ثالثالخامسةمجدى جمٌل مرزوق رزق148

الرسوةسائق ثالثالخامسةالسٌد على عبد العال الطنان149ً

الرسوةسائق ثالثالخامسةهشام فهٌم فاٌزمحمد150

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةمحمد احمد عبدالرحمن مكرم151

الخاشعةسائق ثالثالخامسةموسى محمد السٌد على152

الخاشعةسائق ثالثالخامسةسٌد متولى ابراهٌم ٌوسف153

المنٌاسائق ثالثالخامسةعالء ماهر قطب كامل154

الزاوٌةسائق ثالثالخامسةٌاسر محمد عبد الغفارصادق155

صان الحجرسائق ثالثالخامسةعبد الكرٌم محمود عبد الرإوف عل156ً

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةاحمد صالح عبده الشناوي157

اشتوممٌكانٌكً ثالثالخامسةصابر ٌوسف محمد زك158ً

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةعبدهللا فتحً عبدالحً ابراهٌم159

الهٌئةسائق ثالثالخامسةعبد العظٌم عبد العظٌم عبد الرإوف حسنٌن160

كفر الشٌخسائق ثالثالخامسةالسٌد صبرى عبد الداٌم حجازي161

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةابراهٌم الصانت محمد الصانت162

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةولٌد محمد عبدالمجٌد طوبار163

الدقهلٌةعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةمحمود حسن حسن النحاس164

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةسامً شكري محمود ورٌدة165

البردوٌلسائق ثالثالخامسةعادل شوقى مرزوق احمد166

كفر الشٌخ مٌكانٌكً ثالثالخامسةحسنً ابراهٌم مصطفً السٌد167

اشتوم مٌكانٌكً ثالثالخامسةسامح جابر جابر حسن168

نجع حمادىسائق ثالثالخامسةعلى خلٌفة طاهر جابر169

االسماعٌلٌةسائق ثالثالخامسةنوار عماد الدٌن عبد القدوس170

اشتومعامل تشغٌل كراكة ثالثالخامسةاحمد ابومسلم السٌد عبدهللا171

صفط خالدسائق ثالثالخامسةمحمود عبدالتواب احمد عوض172

(الدرجة السادسة  )المجموعة النوعٌة لوظائف الحرفٌة حركة ونقل . ت 

اشتومعامل حركة ونقل مساعدالسادسةمصطفً صالح عبدالعظٌم1

اشتومعامل حركة ونقل مساعدالسادسةاحمد سعد محمد الصاف2ً

بنى سوٌفعامل حركة ونقل مساعدالسادسةناصر محمود سعد على3

اشتومعامل حركة ونقل مساعدالسادسةجمال محمد علً ابوزٌد4

اشتومعامل حركة ونقل مساعدالسادسةفتحً عبدالحمٌد عطٌة5

اشتومعامل حركة ونقل مساعدالسادسةٌاسر حسٌن محمد بخٌت6

المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة لوظائف الخدمات المعاونة : حادى عشر 

دمٌاطســــــــــــاعىالسادسةهانم سالم احمد سالم1

السوٌسحـــــــــارسالسادسةعبد النبى ثابت محمد قناوى2

االسكندرٌةحـــــــــارسالسادسةطه محمود بدر مرجان3

الدقهلٌةحـــــــــارسالسادسةسمٌر عباس احمد السخرى4

السوٌسســــــــــــاعىالسادسةالسٌد محمد ابراهٌم محمد5

الهٌئةســــــــــــاعىالسادسةشعبان سٌد عٌسى على6

البردوٌلحـــــــــارسالسادسةمحمد حماد سلٌمان الحلٌس7

البردوٌلحـــــــــارسالسادسةحمدان حماد سلٌمان الحلٌس8

األسكندرٌةحـــــــــارسالسادسةعٌاد عبدالمقصود عقٌلة9

الهٌئةســــــــــــاعىالسادسةابراهٌم عبد الحفٌظ عبد المنعم محمد10

الهٌئةســــــــــــاعىالسادسةعبد الحلٌم نعٌم ابراهٌم ابراهٌم11

برسٌقحـــــــــارسالسادسةفرج محروس مطراوى محمد12

برسٌقحـــــــــارسالسادسةحمٌدة جوٌدة عبد الرازق موسى13

كفر الشٌخســــــــــــاعىالسادسةعواد محمد بسٌونى خضر14

كفر الشٌخســــــــــــاعىالسادسةابراهٌم امٌن عبد النبى خطاب15

فـــــــوةحـــــــــارسالسادسةٌوسف محمد عبد اللطٌف عبده16

الفٌومســــــــــــاعىالسادسةامل مصطفى ابو السعود ابراهٌم17

اسٌوطســــــــــــاعىالسادسةسعٌد سٌد محمد الشاذلى18

االسماعٌلٌةســــــــــــاعىالسادسةنعٌمة السٌد عبد الحمٌد احمد19
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صان الحجرحـــــــــارسالسادسةمحمد احمد محمد اسماعٌل20

بنهاســــــــــــاعىالسادسةٌوسف مصطفى على عراقى21

السوٌسحـــــــــارسالسادسةمحمد محمد ابراهٌم على22

سوهاجحـــــــــارسالسادسةاٌمن سعد عبد الحمٌد عبداللطٌف23

كفر الشٌخســــــــــــاعىالسادسةجمال شتا شتا صالح24

كفر الشٌخســــــــــــاعىالسادسةالشناوى محمد شتا صالح25

منوفســــــــــــاعىالسادسةجمال صابر عبد هللا سالمة26

الهٌئةســــــــــــاعىالسادسةولٌد سعٌد محمد سٌد27

المنٌاســــــــــــاعىالسادسةزكرٌا عزٌز ٌعقوب المنس28ً

االسماعٌلٌةحـــــــــارسالسادسةمسعود عبد الناصر سالمة29

االسماعٌلٌةحـــــــــارسالسادسةٌاسر غرٌب سالمة عبد هللا30

الهٌئةســــــــــــاعىالسادسةاحمد رجب سالم سٌد31

المنزلةحـــــــــارسالسادسةمحمد محمد ابراهٌم بدوى32

المنزلةحـــــــــارسالسادسةالسٌد عباس محمدٌن33

بئر العبدســــــــــــاعىالسادسةنصار سالم مسلم نصار34

الهٌئةســــــــــــاعىالسادسةجمعه محمد جمعه ابراهٌم35

المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة لوظائف الخدمات المعاونة : ت 

برسٌقحـــــــــارسالسادسةمسعود عبد السالم عبد الرحمن36

العرٌشحـــــــــارسالسادسةحسٌن عبد هللا حسٌن ابو سلمة37

العرٌشســــــــــــاعىالسادسةهنٌدى سعد الدٌن هنٌدى فضل38

المعدٌةســــــــــــاعىالسادسةسعٌد محمد على األشـــرم39

المعدٌةحـــــــــارسالسادسةمٌمى محمد محمد العابد40

ابو الشقافحـــــــــارسالسادسةالسٌد مرعى عبد السالم خٌر هللا41

بور سعٌدســــــــــــاعىالسادسةالسٌد عبده السٌد ابو زٌد42

العرٌشحـــــــــارسالسادسةاحمد رباح نصار احمد43

الهٌئةســــــــــــاعىالسادسةصالح حمدى عبد الرحمن جمعة44

الزاوٌةحـــــــــارسالسادسةابراهٌم عبد العاطى موسى45

الزاوٌةحـــــــــارسالسادسةخالد صدقى منصور عبد هللا46

الزاوٌةســــــــــــاعىالسادسةضٌاء الدٌن محمد ٌوسف47

الهٌئةســــــــــــاعىالسادسةعاطف احمد محمد احمد48

العباسةحـــــــــارسالسادسةمحمد ثروت محمد ابو العزم49

القناطرســــــــــــاعىالسادسةمحمد سعد السٌد عبد العال50

العرٌشســــــــــــاعىالسادسةعبد الرحمن ابراهٌم ٌوسف51

الهٌئةســــــــــــاعىالسادسةسامى ممدوح ابو شعٌشع مرشدى52

الزاوٌةحـــــــــارسالسادسةهالل محمد القصبى على53

الفٌومســــــــــــاعىالسادسةعصام رجب حسٌن محمد54

العرٌشســــــــــــاعىالسادسةعبد العزٌز احمد حمدان55

نجع حمادىحـــــــــارسالسادسةمعبد ابو المجد مدنى عبدهللا56

المنٌاحـــــــــارسالسادسةجمعه سٌد عٌسى على57

بور سعٌدحـــــــــارسالسادسةمحمود على السٌد على58

الرسوةحـــــــــارسالسادسةالسٌد الشبراوى محمد على59

الرسوةحـــــــــارسالسادسةمحمود محمد ابو المعاطى60

الحسٌنٌةحـــــــــارسالسادسةحمدى السٌد ابراهٌم حسنٌن61

المنٌاســــــــــــاعىالسادسةمنصور احمد حسن احمد62

الهٌئةســــــــــــاعىالسادسةمصطفى محمد فرٌد مصطفى63

نجع حمادىحـــــــــارسالسادسةسعد قاسم عبد الباسط السٌد64

الهٌئةســــــــــــاعىالسادسةعصام شاكر محمد ربٌع65

الهٌئةســــــــــــاعىالسادسةجمال حسن عبد الستار محمود66

اشتومحـــــــــارسالسادسةمحمد صالح محمد عطاٌا67

21الكٌلو ســــــــــــاعىالسادسةمحمد السٌد محمد ٌس68

الهٌئةســــــــــــاعىالسادسةاحمد سعٌد محمد سٌد69

الغردقةحـــــــــارسالسادسةمحمد رحمة الحسن اوكٌر70

ـــــــــــ
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المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

المجموعة النوعٌة لوظائف الخدمات المعاونة. ت 

اشتومحـــــــــارسالسادسةحلمً حنفً  محمودابراهٌم71

بور سعٌدحـــــــــارسالسادسةعطٌة عوض عطٌة عبد الجواد72

بور سعٌدحـــــــــارسالسادسةعبد العال الداٌدامونى عبد العال73

الهٌئةســــــــــــاعىالسادسةمحمد عبد الرازق السٌد عبد النبى74

الفٌومســــــــــــاعىالسادسةمصطفى طه قطب احمد75

الفٌومحـــــــــارسالسادسةخالد والى عبد التواب76

الفٌومحـــــــــارسالسادسةادهم سعداوى سعد سعداوي77

الجٌزةســــــــــــاعىالسادسة رافت زٌد عبد الرحمن عبداللطٌف78

الزاوٌةحـــــــــارسالسادسةمحمد صالح عبد الحمٌدالفار79

الزاوٌةحـــــــــارسالسادسةحمٌدة على حمٌدة محمد80

الزاوٌةحـــــــــارسالسادسةسامى محمد حمٌدة محمد81

الزاوٌةحـــــــــارسالسادسةعبد هللا عبد هللا احمد اسماعٌل82

الزاوٌةحـــــــــارسالسادسةرجب شحاتة احمدابوالعال83

الزاوٌةحـــــــــارسالسادسةجمال فتحى على على84

الزاوٌةحـــــــــارسالسادسةعادل السٌد محمد عبد هللا85

برسٌقحـــــــــارسالسادسةسالم حمٌدة كرٌم عوٌان86

بنى سوٌفحـــــــــارسالسادسةعطٌة احمد حسٌن عطٌة87

برسٌقحـــــــــارسالسادسةطاٌل زكى عبد القوى جمعه88

صفط خالدحـــــــــارسالسادسةرفٌق شحاتة مخلوف الشاذلى89

(الدرجة الخامسة  )المجموعة النوعٌة لوظائف الحرفٌة زراعة وتغذٌة : ثالث عشر 

الزاوٌةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةمحمد زكى محمد ٌوسف هجرس1

سوهاجعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةناصر محمد فرٌد احمد2

سوهاجعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةحامد فادى محمد عبد الجواد3

سوهاجعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةعباس محمود صالح عبد اللطٌف4

برسٌقعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةرجب احمد محمد ابو على5

الخاشعةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةمحمد عوٌضة خمٌس عوٌضة6

بنى سوٌفعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةعبد هللا عبد الحمٌد دروٌش7

صان الحجرعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةصالح احمد محمد محمد حامد8

صان الحجرعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةسمٌر السٌد على قناوى9

صان الحجرعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةحمدى حسن عبد الحلٌم ابراهٌم10

المادة األولى. ت 

جهة العملالمسمى الوظٌفىالدرجةاألســـــــمم

(الدرجة الخامسة  )المجموعة النوعٌة لوظائف الحرفٌة زراعة وتغذٌة . ت 

البردوٌلعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةابراهٌم منصور سالم محمد11

االدارة البحرٌةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةممدوح ٌحٌى محمد غنٌم12

االدارة البحرٌةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةعصام موسى محمد الصعٌدى13

البردوٌلعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةمحمد اجمعٌان سلٌمان ضٌف هللا14

البردوٌلعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةاحمد حمد حماد فارس15

21الكٌلو عامل استزراع سمكً ثالثالخامسةمصطفى عبد الفتاح مصطفى عامر16

21الكٌلو عامل استزراع سمكً ثالثالخامسةشعبان محمد عبد الاله الخضرى17

برسٌقعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةجمعه عبد العاطى عبد الحمٌد اسماعٌل18

صفط خالدعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةسامى محمد احمد اسماعٌل19

العباسةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةرضا احمد مصباح السٌد20

المنزلةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةشعبان احمد محمدٌن شطا21

المنزلةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةمحمد عبده على ٌوسف22

المنزلةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةعلى ناظم على فرج23

فوةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةمحمد حسن محمد السقا24

فوةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةحسام محمد عبد الغنى ابو غزالة25

البردوٌلعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةالسٌد محمد السٌد سالم26

االدارة البحرٌةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةسٌد صالح الرفاعى عبد السمٌع27

نجع حمادىعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةحسن عز الدٌن عبد الوهاب نورالدٌن28
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نجع حمادىعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةشعبان شهدى عبد الحفٌظ محمد29

االدارة البحرٌةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةسالم عمارة محمد عمارة30

صفط خالدعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةعبدة حسنى محمد الشناوى31

صفط خالدعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةعمرو خمٌس محمد صقر32

صفط خالدعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةابو زٌد طلبة حسن الفقى33

صفط خالدعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةرمضان عبد الحمٌد زٌدان34

صفط خالدعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةصالح سعد السٌد دوٌدار35

صفط خالدعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةاٌمن احمد صالح كساب36

العباسةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةمحمد شرٌف محمد نصر37

المنزلةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةنعٌم حسن ٌوسف حسن38

برسٌقعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةحسن احمد محمد الحناوى39

برسٌقعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةاٌمن عبد هللا محمد قمٌر40

المنزلةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةصبحى عبد العاطى عبد الحمٌد41

المعدٌةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةام هاشم حسٌن صالح عثمان42

المادة األولى. ت 

(الدرجة الخامسة  )المجموعة النوعٌة لوظائف الحرفٌة زراعة وتغذٌة . ت 

الزاوٌةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةمحمد سالم محمد رزٌق43

الزاوٌةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةاسماعٌل عبد الهادى محمد شحاتة44

الزاوٌةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةعبد اللطٌف محمد ابراهٌم45

الزاوٌةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةالسٌد حسن جمال الدٌن سمك46

الخاشعةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةاحمد عبد الحلٌم عبد الرحمن مصطفى47

الخاشعةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةسعد بدوى عبد العزٌز على48

المعدٌةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةابو السعود عبد السمٌع اسماعٌل عل49ً

البردوٌلعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةانور عبد المحسن مرسً سمك50

االدارة البحرٌةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةاشرف مقبل مقبل نصار51

االدارة البحرٌةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةمحسن ٌحٌى محمد غنٌم52

برسٌقعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةآٌاد محمد محمد السٌد53

االدارة البحرٌةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةمحمد سعد محمد سلٌمان54

صان الحجرعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةمحمد حسٌن سالمة حسن55

الزاوٌةعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةحاتم عوض عبد الحمٌد ابراهٌم56

البردوٌلعامل استزراع سمكً ثالثالخامسةالشحات محمد محمود ابراهٌم57

عامل استزراع سمكً ثالثالخامسةمحمود محمد سلٌمان محمد58

(الدرجة السادسة  )المجموعة النوعٌة لوظائف الحرفٌة زراعة وتغذٌة . ت 

صان الحجرعامل زراعة وتغذٌة مساعدالسادسةاشرف محمد ابراهٌم حسٌن1

ابو الشقافعامل زراعة وتغذٌة مساعدالسادسةمحمد عبد المنعم محمد ابو الخٌر2

مفرخ المنٌاعامل زراعة وتغذٌة مساعدالسادسةالسٌد عثمان محمد ابو العال3

مفرخ المنٌاعامل زراعة وتغذٌة مساعدالسادسةعمرو مسلم محمد مسلم4

صان الحجرعامل زراعة وتغذٌة مساعدالسادسةمحمد عبد الرازق محمد على5

الزاوٌةعامل زراعة وتغذٌة مساعدالسادسةعلى اسماعٌل علً فودة6

الزاوٌةعامل زراعة وتغذٌة مساعدالسادسةمحمد ادهم احمد محمد7

الزاوٌةعامل زراعة وتغذٌة مساعدالسادسةسامى ابو شعٌشع عٌسى8

الزاوٌةعامل زراعة وتغذٌة مساعدالسادسةعبد المعطى عبد الغفار عبد المعطى9

الزاوٌةعامل زراعة وتغذٌة مساعدالسادسةاحمد محمد ابراهٌم سالم10

الزاوٌةعامل زراعة وتغذٌة مساعدالسادسةمصطفى محمد عبد السالم عل11ً

برسٌقعامل زراعة وتغذٌة مساعدالسادسةجمال حسن ابراهٌم حسن12

برسٌقعامل زراعة وتغذٌة مساعدالسادسةاحمد السٌد عوض شعبان13

برسٌقعامل زراعة وتغذٌة مساعدالسادسةعٌد سعداوى محمود خلف14

برسٌقعامل زراعة وتغذٌة مساعدالسادسةمحمد عابد عبد الحمٌد عٌسى15

برسٌقعامل زراعة وتغذٌة مساعدالسادسةمهدى مسعود سعد ابو سعدة16
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المادة األولى. ت 

(الدرجة الخامسة  )المجموعة النوعٌة لوظائف الحرفٌة زراعة وتغذٌة . ت 

البردوٌلعامل زراعة وتغذٌة مساعدالسادسةاحمد حسن مكاوى محمد17

البردوٌلعامل زراعة وتغذٌة مساعدالسادسةتامر ممدوح السٌد ابراهٌم18

البردوٌلعامل زراعة وتغذٌة مساعدالسادسةمرسى مصطفى مصطفى غزالى19

االدارة البحرٌةعامل زراعة وتغذٌة مساعدالسادسةحمادة محمود اللٌثى خلٌل20

نجع حمادىعامل زراعة وتغذٌة مساعدالسادسةاشرف محمد محمود عبدالمنعم21

نجع حمادىعامل زراعة وتغذٌة مساعدالسادسةعبدلى تركاوى على قناوي22

برسٌقعامل زراعة وتغذٌة مساعدالسادسةرمضان طه ابراهٌم كمون23

(الدرجة الخامسة  )المجموعة النوعٌة لوظائف ورش واالت : سادس عشر 

الهٌئةسباك ثالثالخامسةمحمد عبد الهادى مصٌلحى عابدٌن1

الهٌئةنجار ثالثالخامسةوائل سعٌد محمود محمد2

(الدرجة السادسة  )المجموعة النوعٌة لوظائف ورش واالت . ت 

الزاوٌةمساعد نجارالسادسةعبد هللا جاد السٌد مصطف1ً

شٌماء/ رانٌة 

عدم جواز وضع العامل تحت األختبار عند تعٌٌنة على وظٌفة دائمة مماثلة فى الواجبات والمسئولٌات والوظٌفة المتعاقد علٌها بصفة مإقتة وذلك بناء على : المادة الثانٌة 

 .(االدارة المركزٌة للشكاوى والتفتٌش والوارد به فى مجال فترة األختبار  )          كتاب الجهاز المركزى للتنظٌم واالدارة 

.ٌمنح السادة المعٌنون أول مربوط درجة الوظٌفة المعٌن علٌها كل منهم مضافا الٌها العالوات الخاصة المقررة بالقوانٌن : المادة الثالثة 

.تصرف مرتباتهم اعتبارا من تارٌخ استالم العمل : المادة الرابعة 

على جمٌع الجهات المختصة تنفٌذ هذا القرار كال فٌما ٌخصة وٌعمل به من تارٌخ صدورة مع وضع صورة من قرار التعٌٌن بملف كل منهم : المادة الخامسة 

.            والتؤشٌر علٌها بسجالت األقدمٌة 

  

محمد فتحً محمد عثمان/ د0أ )  )

 "2011لسنة  (380)قرار رقم ." ت 

ـــــــــــ

رئٌس الهٌئة














































