الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

بيان بأسماء السادة المتقدمين لشغل وظيفة فنى خدمات ووثائق رابع طبقا ً لإلعالن رقم ( )1لسنة 2015
والمستوفين لشروط اإلعالن وموعد اإلختبار يوم اإلثنين الموافق  2015 / 6 /1الساعة الثانية ظهراً بمقر
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سالم يحيى سالم ابراهيم
محمود سعد محمد حسانين
حسنى على حسن حسن
الطيب حسن مرسى عبد هللا
اشرف بشندى محمد مصطفى
كيرلس سامى سعدى جرجس
احمد ماهر محمود مصطفى
محمد عبد سنوسى حسين
سيد يونس سنوسى احمد
محمد حنفى عبد المجيد محمد
حسام مجدى محمود عتريس
محمد جمعه رمضان
محمد رضا على نور
ابراهيم رفعت اندوراس
ايمن يوسف احمد يوسف
محمود عبد الراضى محمد سليم
عزة اسماعيل حسن محمد
محمد محمد السيد عوض
فاطمة سيد على محمد
حاتم فاروق محمد ابراهيم
عالء محمد رجب على
حسن يوسف فاروق محمد
محمود محمد سيد سليمان
امير منصور محمد بدوى
عبد الحميد حسن محمد عبد الحميد
جرجس راشد فرج عطا هللا
محمد احمد محمد عبد المجيد
مينا مراد عازر جاد
محمود ابراهيم راغب حسن
ابرام امير رمزى سيد
مصطفى سمير حسن احمد
محمد مسعد محمد العدوى
محمود سعد غباشى سعد

36

صبرى عيد حسين حسنين
محمد احمد عالم احمد
مينا ناصر ابراهيم فرح
عالء الدين سطوحى جالل
وائل اسماعيل كمال عبد القوى
منصور جمال منصور ياسين
اكرام عبد الفتاح تهامى مدنى
عالء محمد احمد حسن
محمد صابر سعد احمد
محمد كمال كامل عبد السميع
العمدة احمد شحاتة حميد
محمد كمال احمد بسيونى
محمد احمد على محمد
حازم معوض جمعه بدر
اجمد محمد امير عبد هللا
حسن فؤاد محمد هاشم
اميرة ابراهيم محمد المكاوى
محمد احمد حسن ابراهيم
محمود محمد احمد محمد
محمد عادل محمود احمد
مصطفى محمد قاسم محمود
احمد ابراهيم احمد على
حسين عبد الفتاح عبد الهادى
مصطفى احمد عوض احمد
عبد هللا محمد سعيد محمد
محمود محمد ابو المجد محمود
محمد عبد الرحمن هاشم عبد الرحمن
مايكل رفعت برسوم عبد النور
سعيد محمد حسين عبد الجواد
على سيد على احمد
احمد امان عبد الجابر حمدان
مصطفى عبد الصبور حسان على
عالء جمعة على يوسف
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رامى رؤف فام زكى
هيثم عبد الهادى محمود محمد
عماد بشندى مبارز منصور
السيد البدرى عبد ربه سليم
وائل محمود محمد احمد
طه محمد طه حسين
مصطفى فهمى طايع على
محمد شعبان محمد محمد
جرجس سمير عبدهللا شفيق
احمد العربى محمد شحاته
محمد احمد ابو الفضل محمد
ناصر الشمبكى ابو ريه بحيرى
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بولس قديس فهمى نصيف
محمود عبد هللا بدوى محمد
عمرو حامد محمد حامد
مؤمن عبد الراضى مصيلحى محمدين
محمود صالح يوسف يوسف
عبد الاله صابر عبد الاله محمد
محمود صالح يوسف يوسف
اسامه على مدبولى سالمه
اشرف محمود عبد السند شلتوت
محمد عثمان عوض ابراهيم
نجالء فتحى السيد محفوظ
ماهر سمير مختار محمد
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