بيان باسماء الساده المتقدمين لوظيفة سائق واللذين اجتازوا االختبار العملى بمحطة تنقية الصرف الصحى
بعرب المدابغ يومى االحد7112/5/11م واالثنين 7112/5/15م

اوالً  :اللذين اجتازوا االختبار العملى لوظيفة سائق

م

االســــــــــــــــــــم

م

االســـــــــــــــــــــم

1

عطية خلف عطية شحاتة

30

محمد محمد احمد عبدالرحيم

2

محمد على محمد سعد

31

احمد محى الدين احمد عبدالرحيم

3

ماضى ابراهيم ماضى ابوالنصر

32

طه محمد عبدالنعيم محمد

4

محمد عبدالعال مصطفى عبدالعال

33

عيسى قرنى عبدالعال سيد

5

محمود جمال حسن محمد

34

رجب نادى عبدالسميع محمد

6

عمرو محمد فخرى عبدالجابر

35

احمد فتحى محمد احمد

7

احمد سالمة دسوقى جاد المولى

36

وليد عبدالباسط شحاتة محمد

8

حسن محمد عبدالحكيم حسانين

37

شنودة جاد وهيب جادهللا

9

محمد محمد حسن محمد حسن

38

وائل سيد محمد عمر

10

محمد عبدالرحمن سيد عبدالرسول

39

حاتم امل احمد على

11

مينا عطا جبرة اسحق

40

محمود سيد عبدالساتر عبدالمجيد

12

محمد فرحان عامر يس

41

الوردانى فتحى عبدالرحمن منصور

13

صابر حلمى ابوالحسن حسن

42

حسين محمد عشرى رمضان

14

جمال سعد محمد احمد

43

هانى صالح سيد على

15

محمد زيان سيد محمد

44

ربيع مكرم حسين عبدالعزيز

16

قلقل سيد جارح سعيد

45

مؤمن مصطفى احمد على

17

جميل تمام مصطفى عبدالرحيم

46

عبدالرحمن محمد احمد سيد

18

حسانين حسن محمود سيد

47

على بدر حسن محمد

19

عبدالرحيم سيد حسين رزق

48

محمد على حسن على

20

عالء محمود محمد ابراهيم

49

اسامة صبرى محمد نصار

21

مبارك كمال سيد موسى

50

اسامة حسين محمود عثمان

22

محمد عبدهللا على فرحان

51

محمد مهدى خلف بركات

23

مصطفى حسن ابراهيم جادالرب

52

عالء الدين محمد سيد شلقامى

24

ابراهيم سعيد على سالم

53

محمود عبدالرحمن عزاز عبدالعزيز

25

ثروت عبود عبدالرحيم محمد

54

محمد عبدالنبى احمد حسانين

26

سيد احمد محمد عبد السالم

55

محمود جابر عبدالمالك احمد

27

سليمان محمد هاشم عطا

56

حسن عبدالعظيم ابراهيم عبدالساتر

28

عمر احمد محمد عمر

57

عامر حسين محمد سويفى

29

محمد سيد محمد سيد

58

محمد احمد محمد عمر

1

بيان باسماء الساده المتقدمين لوظيفة سائق واللذين لم يجتازوا االختبار العملى بمحطة تنقية
الصرف الصحى بعرب المدابغ يومى االحد7112/5/11م واالثنين 7112/5/15م

ثانيا ً :اللذين لم يجتازوا االختبار العملى لوظيفة سائق

م

االســــــــــــــــــــم

م

االســـــــــــــــــــــم

1

سيد مصطفى احمد محمد

9

خالد عثمان راتب فايز

2

حسام حمدان على عبدالعال

10

سعد محمد محمود احمد

3

محمد عبدالحكيم محمود محمد

11

طارق فاضل محمد عبدالصادق

4

محمد مصطفى على مصطفى

12

عمر عبدالرازق عبدالحميد على

5

احمد عبدالمعطى محمد عبدالعزيز

13

محمد حسنى عبدهللا بهنساوى

6

هانى على عطية محمد

14

وائل مراد حسانين فتح الباب

7

يوسف شكرى كامل جندى

15

محمد السعيد جابر محمد

8

محمد احمد الزهرى حمدان

ثالثا ً  :الذين تغيبوا عن االختبار العملى لوظيفه سائق
م

االســــــــــــــــــــم

م

االســـــــــــــــــــــم

1

احمد فراج محمد فراج

20

ابراهيم خالف احمد ظاهر

2

ايمن ربيع محمد متولى

21

احمد جندى محمد على

3

عادل درويش احمد محمود

22

احمد عاطف فهيم عزابورحاب

4

عالء احمد بدران محمد

23

سعودى مصطفى محمد عبد المجيد

5

ديب رسمى ديب هنتش

24

عالء الدين محمد عبدالعال كامل

6

ماهر رمزى سعيد جريس

25

على حسن سيد احمد

7

محمد على احمد عبدالمجيد

26

على رئيس حامد على

8

جميل نجيب كامل سعد

27

عنتر محمد عبدالرازق عرفة

9

ماهر حلمى فهمى جرجس

28

عيسى محمد احمد سليم

10

احمد حسن سيد عبالغفار

29

مايكل عزت لمعى انيس

11

احمد محمد محمود رجب

30

محمد جمال محمد على

12

كريم محمد نبيل هاشم عبدالعال

31

محمود سعد محمد مرسى

13

محمود احمد محمد احمد

32

مصطفى خلف على احمد

14

احمد عبدالرحمن سيد عبدالمجيد

33

هشام عبدالراضى زين الدين رشوان

15

محمد كمال عبدالواحد سيد

34

احمد رمضان عبدالحميد امبابى

16

هيثم احمد على احمد

35

على فتحى فهيم محمد

17

يوسف سيد يوسف عرابى

36

مصطفى سيد شحاتة احمد شحاتة

18

ربيع سيد ثابت سيد

37

مالك سعد ابراهيم جرجس

19

حسن سيد محمود حسن
7

بيان باسماء الساده المتقدمين لوظيفة سائق معده ثقيله واللذين اجتازوا االختبار العملى بمحطة تنقية
الصرف الصحى بعرب المدابغ يوم االثنين 7112/5/15م

اوالً  :اللذين اجتازوا االختبار العملى لوظيفة سائق معده ثقيله
االســــــــــــــــــــم

م

خالد على عطية محمد

1

زين العابدين عبدالباسط على احمد

2

م
3

االســـــــــــــــــــــم
مصطفى صاوى عبدالعال جادهللا

4

طه يحيى محمد ابراهيم

ثانيا ً  :اللذين لم يجتازوا االختبار العملى لوظيفة سائق معده ثقيله
م

االســــــــــــــــــــم

1

اسالم عبدالمقصود عبدالرحمن محفوظ

ثالثا ً  :الذين تغيبوا عن االختبار العملى لوظيفه سائق معده ثقيله
م

االســــــــــــــــــــم

1

محمد عبدالتواب عبدالحميد محمود

3

