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فادية محمود أحمد سليمان

أحمد إبراهيم عبد المنعم

أحمد ضياء الدين عبد الحميد

أحمد محمد مصيلحى محمد متولى
محمد محمد مصطفى محمد

أمانى صالح دردير أحمد

ضياء محمود السيد رمضان
أسماء جابر محمود أحمد

سلوى كمال عبد الحميد

بيان بأسماء السادة المتقدمين لشغل كاتب سكرتارية رابع طبقا ً لإلعالن رقم ( )1لسنة 2015والمستوفين لشروط
اإلعالن وموعد اإلختبار يوم الخميس الموافق  2015/6/4الساعة الثانية ظهراً
بمقر الهيئة 1ش إسماعيل أباظة ــ القصر العينى ــ القاهرة
م
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
373
374
375
376
377
378

اإلســــــــــــــــــــــــــــــم
وائل عطية هللا عمارة الخولى

أحمد عبد السميع عبد الجواد العنانى
عادل عبد الحكيم محمد محمد

جابر عبد الرحمن حسين محمد
محمد عادل محمد هداية

إسماعيل محمد هاشم محمد

عالء محمد عيد أحمد

هيثم محمد عطية محمد

رؤيات حمدى بحيرى عطوة

سالم السيد عبد الغنى الحردانى
رشا بكرى داوود حسين

إبتسام السيد بدوى عوض

أمينة رمضان محمد حجازى

مصطفى عتيبى حسين عتيبى
نبيلة محمد محمد أحمد

محمد أبو الفضل أحمد عبد الحليم
نشأت المكاوى عبد العليم أحمد
معتز أحمد محمد كامل

محمد أحمد محمد كامل

أحمد البهى مصطفى عباس

إسالم محمد حافظ عبد هللا
مروة محمد أحمد حسين

علياء محمد عياد سالم

أحمد حمادة ضاحى محمود
محمود سامى خالد عفيفى

منصور محمد أحمد ابو بكر
رجب كامل نور الدين سعد

منال البدرى على السيد

إسماعيل سعيد عبد الشكور
هايدى مصطفى عمر على

إيمان جودة السيد حسن

بسمة صبرى محمد حامد
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أحمد كمال سند محمد

أيات عيسوى عيسوى سليم

عصام ثابت عبده عبد العظيم
فاطمة حامد عامر جدادة

محمد مصطفى حسن مصطفى

هبة ممدوح مصطفى عبد الحميد

محمود شعبان عبد الرحمن أبو عطية
هند عايد أحمد هريدى

ياسر مصطفى عبيد على
محمد حسن طه محمد

عالء عبد الحافظ عبده عوض
عبده عبد الحافظ عبده عوض
مرفت سالمة محمد حسن
أحمد شعبان أحمد محمد

محمد محمود محمد أبو بكر

بالل محمد جمال الدين الشربينى

سامية سالمة عبد الباسط سباعى
مى ربيع محمد خطاب

منى ربيع محمد خطاب

سماح عبد العليم جاد يوسف

محمد امبابى عويس أمنة

هند إبراهيم أبو اليزيد حشاد
عمرو بدر سليم سليمان

كريم محمود عبد الحميد محمود
أحمد عبد السميع محمود أحمد

على فايق على أمين

إسالم شريف عبد الكريم بدوى

سهام محمد محمود عبد الموجود
سند محمود أحمد حجازى

سماح أحمد محمد النشار

رضا جمعة فرغلى

على ريان محمد ريان سليمان
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اإلســــــــــــــــــــــــــــــم
أحمد نصر عبد الجيد السيد

مارى أبو العيس ونيس موسى

هانى السيد السيد السيد الجمال
مروة محمد مصطفى عبده

معتز محمد عبد الفتاح متولى

عفاف أنيس مصطفى الليثى

جميل جمعة عبد الوهاب داوود
محمد نادى محمد عبد الرحمن

شعبان محمد شعبان عبد الجليل

محمد عبد الجابر محمد عبد هللا
رمضان عادل عيدروس أحمد

أحمد عادل عبد الجليل عامر

تاج الدين الشحات على عبيد

محمد مصطفى محمد سيد أحمد

على جاد هللا فرغل جاد هللا

محسن سيد محمد عبد العزيز
محمد عبد الحارث محمد

سمر عونى حسين عالم

أحمد جمعة صبحى رفاعى

أحمد زيدان محمد عبد الرحمن
سامح عبد الحميد سيد محمد

شرين أحمد عبد الجواد

أمنة عاطف حسين محمد

أحمد إبراهيم إمام عبد المقصود

هدير طلعت عبد اللطيف حسن
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أحمد محمود نظير عبد الغنى

صابر صالح عبد الرحيم عبد السيد
محمد جمال محمد محمود

أحمد محمد ياسين حمدان

أحمد طلعت فؤاد عبد المجيد
محمد محمود حنفى محمود

محمود محمد عبد الواحد الزنارى

كاريمان ربيع عبد هللا عبد العظيم

وداد عبد العزيز عبد العال

