الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

بيان بأسماء السادة المتقدمين لشغل وظيفة فنى تكييف رابع طبقا ً لإلعالن رقم ( )1لسنة 2015
والمستوفين لشروط اإلعالن وموعد اإلختبار يوم اإلثنين الموافق  2015 /6/1الساعة الثانية ظهراً بمقر
الهيئة ( )1ش إسماعيل أباظة ـــ القصر العينى ـــ القاهرة
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عزت ديان محمد هاشم
خالد كرم محمود غالب
رمضان ابراهيم مصطفى السعيد
حماده محمد حمزه ابو العنين
حماده سمير وردانى احمد
محمد احمد اسماعيل سكر
احمد محمد بدرى رمضان
محمد ابراهيم عبد السالم االعرج
محمود صبحى محمد سالمه
ربيع حسن طه محمد
كرم عرفه عويس عبد المقصود
عالء محمود صابر محمد
حسام حسن رمضان مهدلى
ايمن حداد قديس خليل
احمد مصطفى محمود احمد
محمد عيد سلمان حميده
هبه محمد يوسف فرغلى
احمد محمد السعيد عبد الوهاب
سامح ابوالمعارف سليمان
اسامه طه عزوز احمد
احمد خالد حامد احمد
هشام احمد عطيه احمد
ابانوب خمال منير سعودى
محمد عامر ربيع عامر
محمد ابراهيم محمد عزت
مصطفى محمد عبد الرسول ابو العنين
سالم على سالم على
احمد السيد عبد الرازق احمد
اسامة محمد عبد الغنى
صالح على احمد على
محمود رجب كامل سالم
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مصطفى عزمى عبد الرازق مرزوق
اسامه رفعت عبد الهادى عبد ربه
صالح عبد العزيز محمد عبد الحميد
محمود محمد محمد الروينى
الشحات محمد هاشم غليظه
عمرو عيد محمد عطوه
محمد عبد الباسط ابوضيف عبد الاله
ممدوح يسرى السيد الهباشه
اسالم حسن سيد على
عبد الرحمن جابر سيد عرابى
محمد حسن عبد التواب على
سمير محمد ابراهيم محمد
مصطفى محمد عويس عبدالوهاب
عالء منصور خضر رفاعى
عصام عادل جابر مرسى
محمد سامى سعد االلفاط
كريم عبدالرحمن محمد محى الدين
ابراهيم عوض قنديل طايل
خالد سمير شعبان مندوه
رامى ربيع عبدالناصر احمد
ايهاب مجدى عيسى فلتس
محمد رجب عبد العال عبداللطيف
محمد محسن ابو العباس محمد
مالك رمزى امين مسيحة
احمد محمد محمد عطيه
السيد احمد حامد سويلم
اسالم سامى محمد محمود
عبد الوهاب عبد هللا عبدالوهاب احمد
حمدى السيد حمدى حجازى
حماده معوض عبد الغفار على
محمد عاشور احمد محمد
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محمد منصور عبد هللا احمد
حسين حامد عامر محمد
سعيد فؤاد فهمى شعبان
احمد حسين مصطفى احمد
محمد عبدالجواد عبدالعزيز اجمد
سمير ادور جرس قديس
محمود سعد هللا على شافعى
على امين محمد امين
محمد محمد السيد محمد
الخطيب احمد هاشم عطيه
ياسمين رضا عبدالمنجلى جمعه
بيتر ميخائيل فخرى جاد
احمد جمال السيد صالح
محمد عطيه نافع عبدالرحيم
سمير سعيد عثمان عبد العزيز
محمد عادل على مرسى
احمد البدرى على السيد
حسن عطيه محمد عطيه
محمد ايمن مظلوم احمد
خالد رمضان محمد احمد
محمد مصطفى امين احمد
نصر سعد عجالن حامد
مينا عبد العزيز درياس خليل
محمد عبد الحكيم فتحى محمد
صابر رمضان عايش محمد
محمد محمود جمعه حسين
احمد عبد هللا محمد فرج هللا
مكاريوس جميل ظريف صاروفيم
محمد رافت عبدالمحسن ابو النجا
عماد اسحق حنين بارح
محمد عبدالناصر ابراهيم محمود
رافت مصطفى سعيد الجندى
احمد محمد عبدالرحمن محمد
عائشة عبدهللا حسان محمد
حسن احمد عبد النبى احمد
ياسر سيد محمد قاسم
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ماهر ابو بك احمد ابوبكر
احمد رجب محمد عبد الحليم
عمرو سليمان محمد سليمان
محمد رمضان بيومى محمد
ايمن يحيى بدوى عبدالهادى
احمد عبد الصمد عبد الحميد
محمد عادل احمد اسماعيل
احمد حامد عبدالعزيز عبدالعال
اسامه محمد على محمد
محمود سيد عبدالعال على
فريد خليفه احمد حسن
محمد ابو الحسن احمد عثمان
مصطفى عبدالوهاب زكى عبد الوهاب
احمد محمود احمد محمد
يوسف محمد بدرى رمضان
اكرام نور اسكندر سيف
عفت ادوارد شحاته بولس
احمد مجدى فتحى حسن
احمد محمد عبد الرسول عبدالعال
امام احمد حنفى احمد
احمد محمد محمد عبدالغفار
حماده حمدى جمعه عبده
عبدهللا طاهر على محمد
محمد سيد محمد حفنى
ماجد عزيز عبده شفيق
احمد عبد هللا عابد ابراهيم
هشام عادل عكاشه غريب
محمد محمد صالح محمد
اسماعيل سيد احمدابراهيم
منى فوزى الغيطانى المنزالوى
محمود ربيع محمود زيدان
محمد سعيد امين احمد
السيد محمد الششتاوى بركات
محمد سمير محمد اسماعيل
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وليد عبدالمنعم صالح خليفة
عماد حمدى عبد الصادق عبدالسالم
محمود سمير محمد محمد
هانى عاطف ادريس بلل
صبرى محمد عبدالحافظ متولى
عاصم ابراهيم محمد دسوقى
محمد محمود السيد موسى
خالد فوزى حلمى اسماعيل
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