أسماء المتقدمين للتعيين باإلعالن المؤرخ فى 2015/6/28
للحاصلين على مؤهل ( مؤهل عالى مناسب ) لشغل وظيفة أخصائى أمن

المقابلة ( من رقم  423إلى رقم  ) 844يوم األحد الموافق 2015/8/16 :
م
اإلســــــــــــــــــــم
 .423ايمان أحمد عبد الصادق

 .424أمينة ابو بكر حامد محمود
 .425امل فكرى محمد حسن
 .426نجالء حمدى محمد

 .427شرين ربيع عاطف كامل
 .428ايمان نبيل محمد أحمد

 .429ايمان عبد الرحمن حسين
 .430حنان عبد السالم محمد

 .431رانيا عادل ذكى مصطفى
 .432والء ابراهيم قاسم على
 .433ريهام مصطفى محمد

 .434نداء عبد العزيز عزت

 .435منه هللا عمرو عطية السيد
 .436صباح محمود أحمد محمد
 .437اية أحمد سعيد أحمد

 .438ايمان سامى سالم حسين

 .439بسمه محمد عبد الاله خالد
 .440ضحى عبد السالم محمد
 .441حنان زكى عزت زكى

 .442كارولين أشرف محروس حنا
 .443سمر طارق حسن دسوقى

 .444رانيا مصرى عثمان محمد
 .445سالى عبد المعطى عثمان
 .446ايمان محمد أسامه محمد
 .447رجاء طه أحمد خالف

المؤهــــــــــــــــــــل
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة لسنة 2013
ليسانس حقوق لسنة 2006
ليسانس أداب قسم اللغة األنجليزية لسنة 2012
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة لسنة 2004
بكالوريوس فى نظم المعلومات االدارية لسنة 2006
بكالوريوس فى نظم المعلومات االدارية 2012
ليسانس أداب قسم تاريخ لسنة 2012
بكالوريوس خدمة أجتماعية لسنة 2014
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة لسنة 2005
ليسانس أداب قسم فلسفة لسنة 1999
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة لسنة 2012
ليسانس أداب قسم علوم االتصال واالعالم لسنة 2004
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة لسنة 2010
ليسانس أداب قسم اللغة الفرنسية لسنة 2008
ليسانس أداب قسم اللغات الشرقية لسنة 2011
ليسانس أداب قسم االثار لسنة 2001
بكالوريوس فى األعالم شعبة عربى لسنة 2013
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة لسنة 2006
بكالوريوس فى نظم المعلومات االدارية لسنة 2012
ليسانس أداب قسم االثار لسنة 2013
بكالوريوس فى نظم المعلومات االدارية لسنة 2014
بكالوريس تعاون شعبة ادارة أعمال لسنة 2007
بكالوريوس فى نظم المعلومات االدارية لسنة 2007
بكالوريوس علوم شعبة الميكروبيولوجيا لسنة 2008
ليسانس أداب قسم اللغه الغرنسية لسنة 2012
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ألمظ

أسماء المتقدمين للتعيين باإلعالن المؤرخ فى 2015/6/28
للحاصلين على مؤهل ( مؤهل عالى مناسب ) لشغل وظيفة أخصائى أمن

المقابلة ( من رقم  423إلى رقم  ) 844يوم األحد الموافق 2015/8/16 :
م
اإلســــــــــــــــــــم
 .448اسماء حلمى عبد العظيم

 .449مروه أحمد عبد العزيز

 .450نشوى أحمد عبد السميع
 .451نهى سمير عبد الحميد

 .452سمر سيد اسماعيل محمد

 .453محمد ناجى اسماعيل سنوسى
 .454ابراهيم احمد ابراهيم ابراهيم

 .455ابراهيم خليل ابراهيم اسماعيل
 .456ابراهيم السيد ناصر متولى
 .457احمد محمد احمد ابراهيم

 .458احمد عبد الخالق عبد السالم محمد
 .459احمد محمد سعدى محمد سليمان
 .460احمد محمد كامل محمد

 .461احمد اشرف دسوقى الجندى

 .462احمد رضوان سيد أبو ضيف

 .463احمد محمد محمد ابراهيم الجندى
 .464احمد محمد عنتر احمد

 .465محمود قطب قطب على

 .466مصطفى عبد القوى احمد احمد
 .467احمد السيد السيد القللى
 .468احمد عباس فرج السيد

 .469احمد محمد سلطان عبده

 .470احمد زكريا حسن عبد الجليل

 .471احمد ابراهيم الطوخى محمدى

 .472ايمن عبدالحكيم رضوان عبد الباقى

المؤهــــــــــــــــــــل
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة لسنة 2009
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة لسنة2013
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة لسنة 2007
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة لسنة 2000
بكالوريوس تجارة شعبة ادارة األعمال لسنة 2010
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (المعهد الفراعنة العالى للحاسب اآللى)

بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال شعبة محاسبة سبتمبر 2013
بكالوريوس التعليم الصناعى شعبة تكنولوجيا االنتاج مايو 2009
ليسانس دراسات اسالمية شعبة اصول الدين مايو 2013
ليسانس تربية فى اآلداب والتربية شعبة التعليم االساسى مايو 2007
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة مايو 2012
لسانس حقوق مايو 2013
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة (معهد الجزيرة العالى) 2011
بكالوريوس إدارة صناعية شعبة العالقات الصناعية الجامعة العمالية
لسيانس حقوق مايو 2013
ليسانس حقوق مايو 2011
ليسانس حقوق مايو 2007
ليسانس حقوق مايو 2013
ليسانس حقوق مايو 2010
ليسانس حقوق مايو 2013
ليسانس حقوق مايو 2006
ليسانس حقوق مايو 2007
ليسانس حقوق يناير 2014
ليسانس حقوق مايو 2011
ليسانس اداب قسم الحضارة االوروبية القديمة 2007
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ألمظ

أسماء المتقدمين للتعيين باإلعالن المؤرخ فى 2015/6/28
للحاصلين على مؤهل ( مؤهل عالى مناسب ) لشغل وظيفة أخصائى أمن

المقابلة ( من رقم  423إلى رقم  ) 844يوم األحد الموافق 2015/8/16 :
م
اإلســــــــــــــــــــم
 .473احمد سيد سيد عبد المجيد

 .474ابراهيم محمد ابراهيم مكى

 .475حسام الدين محمد صابر محمد
 .476طارق محمد عبد الحكيم أحمد

 .477عبدالحليم عبدالحى عبد الحليم
 .478محمد جمال فؤاد احمد

 .479مدحت عبد العال محمد

 .480محمد عبد هللا حسن سالم صقر

 .481وحيد محمد اسماعيل الفرحاتى
 .482محروس صبحى محمد محمد
 .483محمد جمال محمد محمود

 .484محمد سمير أبو زيد محمود

 .485محمد فاروق مصلحى عبد السالم
 .486فريد زكريا ابراهيم المعصرانى
 .487احمد نور الدين احمد محمود
 .488احمد محمد سالم سالم

 .489احمد قنديل على عبد العزيز
 .490احمد عماد ابراهيم على

 .491أحمد سيد عبد الجواد محمد أحمد

 .492على ابراهيم محمد حسين سليمان
 .493احمد رضوان محمد حسن

 .494اسامة محمد محفوظ محمد

 .495اسالم عبدالوهاب عبدالرحمن محمد
 .496اسالم عبد العزيز عزت جاد
 .497أميرحسن يس عفيفى

المؤهــــــــــــــــــــل
ليسانس حقوق مايو 2011
ليسانس اللغات والترجمة قسم اللغة العبرية و آدابها مايو 2013
ليسانس حقوق أكتوبر 2012
ليسانس حقوق مايو 2013
ليسانس حقوق مايو 2012
ليسانس حقوق مايو 2011
ليسانس حقوق مايو 2007
ليسانس حقوق مايو 2013
ليسانس حقوق مايو 1998
ليسانس حقوق مايو 2013
ليسانس حقوق مايو 2013
ليسانس حقوق مايو 2013
ليسانس حقوق مايو 2011
ليسانس فى الشريعة والقانون مايو 2013
ليسانس آداب قسم تاريخ 2008
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (معهد العباسية للحاسبات اآللية)
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية ( المعهد العالى للحاسبات) مايو
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (معهد الدلتا العالى للحاسبات) 2013
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة مايو 2011
ليسانس حقوق مايو 2006
ليسانس حقوق سبتمبر 2008
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة مايو 2011
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (معهد القاهرة العالى للغات والترجمة)
بكالوريوس إدارة األعمال(معهد الفراعنة العالى للحاسب اآللى) 2011
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة مايو 2011
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ألمظ

أسماء المتقدمين للتعيين باإلعالن المؤرخ فى 2015/6/28
للحاصلين على مؤهل ( مؤهل عالى مناسب ) لشغل وظيفة أخصائى أمن

المقابلة ( من رقم  423إلى رقم  ) 844يوم األحد الموافق 2015/8/16 :
م
اإلســــــــــــــــــــم
 .498بيشوى ثروت يعقوب قلدس

 .499باسم على حسن على

 .500جوزيف عادل عبد المسيح جرجس
 .501بسمة محمد فاروق عبده

 .502احمد ابراهيم محمد حفنى
 .503احمد عبد الحميد يسرى

 .504احمد هالل فهمى محمد حمادة
 .505احمد ابراهيم ابراهيم الشيخ
 .506اسحاق صموئيل فام يواقيم

 .507اسامة محمد فؤاد عيد عبد المجيد
 .508ايمن محمد محمد هلكه

 .509احمد على مغاورى محمد

 .510احمد وحيد عطية رمضان

 .511احمد صبرى امام عبد الغنى

 .512احمد صابر عبد الغنى عويس
 .513ابراهيم عماد ابراهيم على

 .514احمد حامد عبد العزيز حسن
 .515احمد ابراهيم حلمى عبده

 .516اسالم ابراهيم عبد العزيز
 .517حسام الدين أحمد طه

 .518حازم ابراهيم عبد السميع

 .519حمدى عبد النبى محمد مجاهد
 .520حسن أحمد جمعة بيومى

 .521كريم محمد شعبان عثمان

 .522محمد عبد الرحيم عبد السميع غالب

المؤهــــــــــــــــــــل
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 2012
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة مايو 2011
ليسانس حقوق نوفمبر 2011
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (المعهد العالى لعلوم الحاسب) 2011
بكالوريوس فى النظم والمعلومات اإلدارية (المعهد العالى للدراسات النوعية)

بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية ( معهد الجزيرة العالى) مايو 2009
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (المعهد العالى لعلوم الحاسب)
ليسانس اللغات والترجمة قسم اللغة األلمانية و آدابها سبتمبر 2005
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (المعهد العالى للدراسات المتطورة)
بكالوريوس تعاون شعبة إدارة أعمال مايو 2006
بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال مايو 2013
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (المعهد العالى للحاسبات) مايو2011
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة (المعهد العالى للدراسات المتطورة)
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة مايو 2013
بكالوريوس التعليم الصناعى شعبة تكنولوجيا االلكترونيات مايو 2009
بكالوريوس رقابة جودة من الجامعة العمالية 2011
بكالوريوس إدارة صناعية الجامعة العمالية 2007
بكالوريوس إدارة صناعية شعبة عالقات الجامعة العمالية 2002
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية ( معهد طيبة العالى) مايو 2010
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة مايو 2007
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة مايو 2007
ليسانس آداب قسم لغة عربية مايو 2010
ليسانس آداب قسم اإلعالم شعبة إذاعة مايو 2010
ليسانس آداب قسم تاريخ 2006
ليسانس حقوق 2013
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ألمظ

أسماء المتقدمين للتعيين باإلعالن المؤرخ فى 2015/6/28
للحاصلين على مؤهل ( مؤهل عالى مناسب ) لشغل وظيفة أخصائى أمن

المقابلة ( من رقم  423إلى رقم  ) 844يوم األحد الموافق 2015/8/16 :
م
اإلســــــــــــــــــــم
 .523محمد أحمد محمد حسنين

 .524محمد جمال عطية رمضان
 .525محمد فضل محمود دسوقى

 .526حسانين محمد حسانين حسانين
 .527خالد محمد على حسين

 .528على مجدى امين على الغنام

 .529عبد الرحمن فتحى عبد الرحمن
 .530محمد جمال فهمى محمود
 .531محمد حسن محمد عليوة

 .532محمد مصطفى بدرى محمد

 .533محمد مصطفى على مصطفى
 .534محمد عبد الفتاح حسن محمد

 .535محمد يسرى عبد الشافى ابراهيم
 .536محمد ثابت على عبد الراضى
 .537محمد عاطف درويش ابراهيم
 .538محمد مدحت على اسماعيل

 .539فرج سعيد عبد الرحمن عبد الواحد
 .540عال جمعة جمعة كيالنى

 .541عبد الرحمن شريف عبد الجواد

 .542على محمد شعبان محمد مطاوع
 .543عبد هللا محمد حسن احمد
 .544سامح حسن عفيفى عبده

 .545زياد عبد الباسط محمد احمد

 .546خالد محمد محمد حسين صقر

 .547خالد احمد عبد المعبود محمود

المؤهــــــــــــــــــــل
ليسانس حقوق 2013
ليسانس حقوق 2013
ليسانس حقوق 2010
ليسانس حقوق 2010
ليسانس حقوق 2013
ليسانس حقوق 2010
ليسانس حقوق 2012
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة مايو 2007
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 2013
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 2011
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 2013
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 2002
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 2009
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 2004
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 2014
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 2013
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة مايو 2011
بكالوريوس تجارة شعبة إدارة اعمال 2013
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 2011
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 2010
بكالوريوس تجارة شعبة ادارة اعمال 2011
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 2013
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 2011
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 2013
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 2007
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ألمظ

أسماء المتقدمين للتعيين باإلعالن المؤرخ فى 2015/6/28
للحاصلين على مؤهل ( مؤهل عالى مناسب ) لشغل وظيفة أخصائى أمن

المقابلة ( من رقم  423إلى رقم  ) 844يوم األحد الموافق 2015/8/16 :
م
اإلســــــــــــــــــــم
 .548خالد عبد الوهاب أنور عبد الوهاب

 .549خالد رمضان ابراهيم فرج
 .550مجدى فؤاد بخيت جاد هللا
 .551هانى سمير سليمان احمد

 .552ياسر سيد عبد المؤمن ابو الخير
 .553مصطفى محمد عبد الفتاح

 .554محمود مدحت محمد محمد
 .555محمود طاهر مختار عمار
 .556محمد أبو السعود امام سيد

 .557محمد عبد هللا محمد عبد هللا
 .558محمد محمد محمود شعبان

 .559على عزت عبد الحميد على
 .560عمرو رجب مصطفى على

 .561شفيق عبد المنعم عبده ابراهيم
 .562حاتم جوده حلمى عبد ربه

 .563محمد انسان حلمى عبد المجيد
 .564محمد فوزى ماهر محمد

 .565محمد احمد جمعة مصطفى
 .566محمد صالح سيد على

 .567محمد أحمد بيومى مغاورى

 .568يحيى معوض عبد الحميد يونس
 .569محمد هاشم منصور موسى
 .570محمد عباس فرج السيد

 .571محمد فتحى محمد ابو قورة
 .572محمد سليمان عواد سليم

المؤهــــــــــــــــــــل
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة لغات 2012
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 2009
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 2004
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 2011
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 2012
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 2007
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 2013
بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة 2013
ليسانس آداب قسم لغات شرقية و آدابها 1999
ليسانس آداب قسم تاريخ 2009
ليسانس آداب قسم إجتماع 2013
ليسانس آداب قسم تاريخ 2011
ليسانس آداب قسم تاريخ 2004
ليسانس آداب قسم جغرافيا 2002
ليسانس آداب قسم لغة عربية 2010
بكالوريوس فى التربية النوعية شعبة االعالم التربوى 2009
بكالوريوس خدمة اجتماعية 2011
االجازة العلية (ليسانس) الشريعة والقانون 2010
بكالوريوس تربية رياضية 2012
بكالوريوس تربية رياضية 2002
بكالوريوس تربية رياضية 2003
بكالوريوس فى السياحة والفنادق تخصص ارشاد سياحى 2013
بكالوريوس خدمة اجتماعية 2007
البكالوريوس الخاصة فى العلوم شعبة كمياء 2011
االجازة العليا (ليسانس) فى اآلداب والتربية شعبة لغة فرنسية 2008
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كورنيش النيل-رملة بوالق-القاهرة-جمهورية مصر العربية
فاكس)202( 25789678 :

ت25752883-25751078-25750886 :

ألمظ

أسماء المتقدمين للتعيين باإلعالن المؤرخ فى 2015/6/28
للحاصلين على مؤهل ( مؤهل عالى مناسب ) لشغل وظيفة أخصائى أمن

المقابلة ( من رقم  423إلى رقم  ) 844يوم األحد الموافق 2015/8/16 :
م
اإلســــــــــــــــــــم
 .573محمد اسماعيل زكى ابو الخير

 .574محمد نبيل لطفى عبد اللطيف
 .575محمد مصطفى على حسن

 .576محمد السيد عبد العليم محمد

 .577عمرو السيد احمد شعبان حسين

 .578عبد السميع صابر عثمان بيومى
 .579عالء عصام مصطفى قاسم
 .580عالء حمدى متولى عيسى

 .581عمرو محمد ابراهيم محمد
 .582على محمد يوسف على

 .583طارق ابراهيم بيومى ابراهيم
 .584سامح احمد حسين احمد

 .585رحاب محمد حسن حسانين
 .586عالء جمعة جمعة كيالنى
 .587محمد مجدى عالم محمد
 .588محمد حسن سيد حسن

 .589محمد السيد حسينى عبده

 .590محمد مجدى هاشم عبد العزيز
 .591محمد ابراهيم السيد سليمان

 .592عبد العزيز ماهر عبد العزيز

 .593خالد جمال قاسم محمود المنسى
 .594حسين كمال حامد محمد

 .595محمد الشاذلى عبد الحكيم الشاذلى
 .596محمد جمال عبد الحكيم محمد
 .597محمد سامى سعد محمد

المؤهــــــــــــــــــــل
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (المعهد العالى للدراسات المتطورة)
بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة (المعهد العالى للدراسات المتطورة)
بكالوريوس فى دراسات فندقية (المعهد العالى للدراسات النوعية) 2009
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (المعهد العالى للدراسات النوعية)
االجازة العليا (ليسانس) شعبة التاريخ والحضارة 2010
االجازة العليا (ليسانس) فى أصول الدين شعبة التفسير 2012
ليسانس آثار قسم ترميم آثار 2013
ليسانس فى اآلداب و التربية شعبة اللغة العربية 2009
بكالوريوس فى التعليم الصناعى قسم تكنولوجيا تبريد وتكييف 2007
االجازة العليا (ليسانس) فى اللغة العربية شعبة عامة 2008
االجازة العليا (بكالوريوس) فى العلوم قسم الجيوكيمياء 2001
االجازة العليا (ليسانس) فى اللغة الصينية وآدابها 2011
بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الديكور شعبة العمارة الداخلية 2014
بكالوريوس العلوم التعاونية الزراعية شعبة إدارة المشروعات 2013
بكالوريوس العلوم التعاونية الزراعية شعبة االقتصاد الزراعى 2013
بكالوريوس فى شعبة التجارة تخصص محاسبة (معهد الجزيرة العالى)
بكالوريوس من شعبة علوم الحاسب (معهد القاهرة العالى للحاسب) 2006
بكالوريوس فى إدارة األعمال (المعهد العالى للعلوم اإلدارية والتجارة)
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (معهد الفراعنة العالى للحاسب اآللى)
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (معهد الفراعنة العالى للحاسب اآللى)
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (المعهد العالى للدراسات التكنولوجية)
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (المعهد العالى للدراسات التكنولوجية)
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية ( معهد األلسن العالى) مايو 2008
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات)
بكالوريوس فى النظم والمعلومات اإلدارية (المعهد العالى للدراسات النوعية)
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كورنيش النيل-رملة بوالق-القاهرة-جمهورية مصر العربية
فاكس)202( 25789678 :

ت25752883-25751078-25750886 :

ألمظ

أسماء المتقدمين للتعيين باإلعالن المؤرخ فى 2015/6/28
للحاصلين على مؤهل ( مؤهل عالى مناسب ) لشغل وظيفة أخصائى أمن

المقابلة ( من رقم  423إلى رقم  ) 844يوم األحد الموافق 2015/8/16 :
م
اإلســــــــــــــــــــم
 .598محمد رؤوف محمد محمد

 .599سعيد عبد النبى عبد المقصود محمد
 .600عاطف ابراهيم عبد الوهاب حامد
 .601محمد رضا صبحى الوزيرى

 .602عالء عصام احسان مصطفى

 .603حسن سامى احمد محمد شلبى

 .604محمد رضا اسماعيل عبد العزيز

 .605محمد عبد المجيد عبد هللا ابراهيم
 .606على حسن على الجوخ
 .607على جمال على حسن

 .608شيماء محمود سيد خليل

 .609سعيد سيد عبد الحليم محمود
 .610حسام الحسينى عبد السالم

 .611صالح ابراهيم صالح مراد
 .612ضياء الدين محمد صبرى
 .613عامر عاطف حسن محمد
 .614عمرو جمال عبيد احمد

 .615مارك ثروت يعقوب قلدس

 .616محمد محسن محمد اسماعيل
 .617محمد سامى حافظ فريد

 .618محمد عصمت احمد جاد

 .619محمد عرفة سالم دسوقى

 .620يوسف محمود يوسف أحمد

 .621مروان سعد عبد التواب محمد

 .622مصطفى صالح عتريس محمد

المؤهــــــــــــــــــــل
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية ( معهد المدينة العالى) 2005
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (المعهد العالى للحاسبات) 2013
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (األكاديمية الحديثة بالمعادى)
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (المعهد العالى للدراسات المتطورة)
بكالوريوس نظم ومعلومات ادارية
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (معهد العباسية للحاسبات اآللية)
بكالوريوس أخصائى رقابة الجودة من الجامعة العمالية يونية 2009
بكالوريوس اإلدارة الصناعية من الجامعة العمالية يونيو 2004
بكالوريوس اإلدارة الصناعية من الجامعة العمالية سبتمبر 2009
بكالوريوس اإلدارة الصناعية من الجامعة العمالية يونيو 2006
بكالوريوس إدارة صناعية شعبة العالقات الصناعيةالجامعة العمالية 2007
بكالوريوس رقابة جودة من الجامعة العمالية يونية 2008
بكالوريوس خدمة اجتماعية 2010
بكالوريوس خدمة اجتماعية 2010
بكالوريوس خدمة اجتماعية 2008
بكالوريوس خدمة اجتماعية 2011
بكالوريوس خدمة اجتماعية 2008
بكالوريوس خدمة اجتماعية 2012
بكالوريوس خدمة اجتماعية 2008
بكالوريوس خدمة اجتماعية 2013
بكالوريوس خدمة اجتماعية 2014
بكالوريوس خدمة اجتماعية 2013
بكالوريوس خدمة اجتماعية 2012
ليسانس حقوق 2014
ليسانس حقوق 2009
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كورنيش النيل-رملة بوالق-القاهرة-جمهورية مصر العربية
فاكس)202( 25789678 :

ت25752883-25751078-25750886 :

ألمظ

أسماء المتقدمين للتعيين باإلعالن المؤرخ فى 2015/6/28
للحاصلين على مؤهل ( مؤهل عالى مناسب ) لشغل وظيفة أخصائى أمن

المقابلة ( من رقم  423إلى رقم  ) 844يوم األحد الموافق 2015/8/16 :
م
اإلســــــــــــــــــــم
 .623مروان محمود يحيى جمال الدين

 .624يوسف السيد الجابرى الجابرى

 .625هانى محمد متولى بيومى عالم
 .626هانى عصام الشحات على

 .627هشام صبحى عبد المنعم سيد
 .628محمود محمد محمود محمد
 .629محمود سيد همام سيد

 .630محمود مجدى سالم مسعد

 .631مصطفى اشرف عبد العزيز على
 .632محمود سيد خليل حسين

 .633مصطفى مجدى عبد الحليم
 .634وائل ابراهيم ابراهيم محمد

 .635ياسين يوسف عثمان سليمان

 .636وجيه حسن عبد الوهاب سليمان
 .637هدير مجدى محمد عوض

 .638هانى محمد على مصطفى
 .639ياسر طلعت محمود محمد

 .640صبرين محمود عبد العظيم محمود
 .641مروان محمد ابراهيم

 .642محمد مصطفى ابو العال
 .643أحمد ابراهيم مجدى

 .644محمد إبراهيم أحمد السيد
 .645إسالم على رضوان على

 .646محمد أحمد سيد عبد المجيد

 .647عمرو عبد النبى محمد ابراهيم

المؤهــــــــــــــــــــل
ليسانس آداب شعبة الدراسات اآلثرية والسياحية 2011
ليسانس آثار قسم اآلثار المصرية 2010
االجازة العليا (ليسانس)فى أصول الدين شعبة الحديث وعلومه 2012
ليسانس فى اللغة العربية شعبة العامة 2010
بكالوريوس سياحة وفنادق شعبة الدراسات السياحية 2011
االجازة العليا (ليسانس) فى اآلداب والتربية شعبة التاريخ 2012
بكالوريوس اإلدارة الصناعية من الجامعة العمالية 2012
بكالوريوس اإلدارة الصناعية من أكاديمية الدراسات المتخصصة 2008
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية ( معهد المدينة العالى) 2012
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية ( معهد المدينة العالى) سبتمبر
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية ( المعهد العالى للحاسبات) 2013
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (المعهد العالى للعلوم اإلدارية)
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (المعهد العالى للدراسات المتطورة)
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (معهد األلسن العالى الخاص)
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (المعهد العالى للدراسات التكنولوجية)
بكالوريوس فى دراسات فندقية من (المعهد العالى للدراسات النوعية)
بكالوريوس سياحة وفنادق شعبة دراسات فندقية(معهد القاهرة العالى)
االجازة العليا (ليسانس) شعبة التربية تخصص دراسات إسالمية عربية
بكالوريوس تجارة محاسبة  -جامعة الزقازيق
بكالوريوس علوم إدارية المعهد العالى بالمقطم
ليسانس الحقوق  -جامعة القاهرة
ليسانس الحقوق  -جامعة الزقازيق
بكالوريوس تجارة ـ إدارة صناعية جامعة عمالية
بكالوريوس المعهد العالى للخدمة األجتماعية
ليسانس حقوق  -جامعة عين شمس
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كورنيش النيل-رملة بوالق-القاهرة-جمهورية مصر العربية
فاكس)202( 25789678 :

ت25752883-25751078-25750886 :

ألمظ

أسماء المتقدمين للتعيين باإلعالن المؤرخ فى 2015/6/28
للحاصلين على مؤهل ( مؤهل عالى مناسب ) لشغل وظيفة أخصائى أمن

المقابلة ( من رقم  423إلى رقم  ) 844يوم األحد الموافق 2015/8/16 :
م
اإلســــــــــــــــــــم
 .648محمد صالح محمد بيومى

 .649وائل عبد الفتاح محمد

 .650هانى محمد خليل عبد الواحد

 .651عبد المجيد موافى عبد المجيد
 .652بيشوى رمسيس أسحاق
 .653كمال جميل كمال جميل

 .654عبد الوهاب عبفيفى عبد الوهاب
 .655عادل مصطفى محمد

 .656محمد نبيل محمد فؤاد

 .657أحمد عبد العزيز عواد حسن
 .658أيمن على أحمد

 .659عالء الدين السيد شوقى
 .660محمد أحمد مصطفى

 .661أحمد سلومة صابر عقيلى
 .662شريف مصطفى إبراهيم
 .663محمد حامد صالح سيد
 .664محمد مهدى حمدة

 .665رضا جمال عط هللا

 .666مندوه عماد الدين جمال الدين
 .667محمود ابو القاسم محمد
 .668اسالم حسن على

 .669عبدهللا فاروق محمد

 .670اسامة يوسف دسوقى شديد
 .671محمد أحمد متولى

 .672هشام فوزى بدير ابراهيم

المؤهــــــــــــــــــــل
ليسانس حقوق  -جامعة القاهرة
بكالوريوس خدمة إجتماعية  -جامعة األزهر
بكالوريوس تجارة  -جامعة بنها
بكالوريوس آداب الجغرافيا  -جامعة سوهاج
بكالوريوس العلوم والتربية  -جامعة المنوفية
بكالوريوس المعهد العالى للدراسات الفندقية
بكالوريوس تجارة  -جامعة حلوان
ليسانس آداب والتربية  -جامعة حلوان
بكالوريوس المعهد العالى للخدمة األجتماعية
بكالوريوس المعهد العالى للخدمة األجتماعية
ليسانس حقوق  -عين شمس
ليسانس حقوق  -جامعة حلوان
بكالوريوس تجارة  -جامعة بنها
ليسانس حقوق  -جامعة القاهرة
بكالوريوس نظم إدارية معهد طيبة العالى
بكالوريوس تجارة  -جامعة النوفية
بكالوريوس تربية  -جامعة األزهر
ليسانس اصول دين – األزهر
ليسانس حقوق  -جامعة حلوان
بكالوريوس تجارة معهد عالى
ليسانس شريعة وقانون – األزهر
بكالوريوس خدمة إجتماعية  -جامعة األزهر
ليسانس حقوق  -عين شمس
بكالوريوس العهد العالى بالعباسية
بكالوريوس تجارة – بنها
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فاكس)202( 25789678 :

ت25752883-25751078-25750886 :

ألمظ

أسماء المتقدمين للتعيين باإلعالن المؤرخ فى 2015/6/28
للحاصلين على مؤهل ( مؤهل عالى مناسب ) لشغل وظيفة أخصائى أمن

المقابلة ( من رقم  423إلى رقم  ) 844يوم األحد الموافق 2015/8/16 :
م
اإلســــــــــــــــــــم
 .673هيثم محمود عبد العال

 .674معتز أحمد عماد الدين محمد
 .675فادى فكرى مالك غبريال

 .676حسام محمد محمد عبد النبى

 .677محمد سعيد محمد محمد على

 .678فتحى حسين عبد العاطى محمد
 .679أحمد مبروك أحمد صقر

 .680انسى عبد الباسط على السيد
 .681محمد ابو العزم محمد السيد
 .682محمد مرزوق على ابراهيم
 .683أحمد فكرى محمد مدنى

 .684ابراهيم ابو سريع سعد محمود
 .685خالد ابراهيم ابراهيم عطية
 .686محمد محمد عبد الوهاب
 .687محمد السيد احمد محمد

 .688اسالم سمير السيد ابراهيم
 .689حازم سعيد محمد صادق

 .690احمد صبرى عبد الرحمن هريد
 .691عمر صالح محمد

 .692اسالم عبد المنعم سيد محمد

 .693خالد طارق محمد زهير حسن
 .694محمد أحمد عيد محمد

 .695معتصم باهلل سيد محمود

 .696سيد حسن ابراهيم محمد
 .697محمد محروس عرفة

المؤهــــــــــــــــــــل
بكالوريوس خدمة اجتماعية
بكالوريوس مكتبات كلية تربية  -األزهر
بكالوريوس تجارة انجليزى  -عين شمس
بكالوريوس حاسب الى معهد العالى
بكالوريوس تجارة – حلوان
بكالوريوس نظم معلومات المعهد العالى
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (المعهد العالى للحاسبات)2011
بكالوريوس نظم معلومات المعهد العالى
بكالوريوس نظم معلومات المعهد العالى
بكالوريوس علوم  -جامعة الطائف
بكالوريوس تجارة انجليزى – حلوان
بكالوريوس تجارة  -عين شمس
بكالوريوس تجارة  -األزهر
بكالوريوس نظم معلومات المعهد العالى
بكالوريوس تجارة  -حلوان
ليسانس آداب التربية – بنها
بكالوريوس تجارة  -عين شمس
بكالوريوس تجارة  -سوهاج
بكالوريوس تجارة معهد عالى
ليسانس حقوق  -عين شمس
ليسانس آداب – القاهرة
ليسانس حقوق  -عين شمس
بكالوريوس تجارة انجليزى  -عين شمس
ليسانس آداب التربية  -اسيوط
بكالوريوس سياحة  -معهد عالى
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كورنيش النيل-رملة بوالق-القاهرة-جمهورية مصر العربية
فاكس)202( 25789678 :

ت25752883-25751078-25750886 :

ألمظ

أسماء المتقدمين للتعيين باإلعالن المؤرخ فى 2015/6/28
للحاصلين على مؤهل ( مؤهل عالى مناسب ) لشغل وظيفة أخصائى أمن

المقابلة ( من رقم  423إلى رقم  ) 844يوم األحد الموافق 2015/8/16 :
م
اإلســــــــــــــــــــم
 .698محمد الشافعى زكى الشافعى

 .699كريم حلمى يوسف سالم
 .700حازم عمر محمود

 .701فهد أحمد محمد محمود

 .702محمد نجيب عبد العظيم
 .703وائل محمد على سعد

 .704ايمن انور عبد العزيز محمد
 .705محمد عماد الدين على

 .706وائل سيد حنفى محمود

 .707وائل محمد ناجى محمد

 .708مصطفى حسن عطية حسين

 .709محمد عصام إحسان مصطفى
 .710اسامة محمد عبد العاطى

 .711وليد صالح عبد البديع عبد الغفار
 .712مجدى أحمد عبد العظيم

 .713أحمد محمد يوسف عبد العال
 .714محمود سيد صالح

 .715محمد محمود احمد رشدى
 .716محمود محمد عبد العليم

 .717اسامة عصمت عبد الهادى
 .718عادل عبد الفتاح ابراهيم
 .719حسام عادل حامد

 .720رامى مجدى وليم

 .721عمرو السيد عبد العظيم
 .722يوسف محمد يوسف

المؤهــــــــــــــــــــل
ليسانس حقوق  -عين شمس
بكالوريوس المعهد العالى لألعالم
ليسانس حقوق – القاهرة
بكالوريوس تجارة معهد عالى
بكالوريوس سياحة وفنادق جامعة
بكالوريوس نظم معلومات المعهد العالى
بكالوريوس نظم معلومات المعهد العالى
بكالوريوس تجارة جامعة بنها
بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية
ليسانس لغات ترجمة المعهد العالى
بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة
بكالوريوس شعبة العالقات الصناعية
بكالوريوس التعاون معهد عالى
بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس
بكالوريوس حاسب آلى معهد عالى
بكالوريوس تجارة معهد عالى
ليسانس آداب األزهر
بكالوريوس تجارة  6اكتوبر
ب الخدمة األجتماعية المعهد العالى
بكالوريوس تجارة جامعة  6اكتوبر
بكالوريوس تجارة جامعة طنطا
بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة
ب سياحة المعهد العالى
بكالوريوس تجارة جامعة بنها
ليسانس حقوق جامعة عين شمس
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كورنيش النيل-رملة بوالق-القاهرة-جمهورية مصر العربية
فاكس)202( 25789678 :

ت25752883-25751078-25750886 :

ألمظ

أسماء المتقدمين للتعيين باإلعالن المؤرخ فى 2015/6/28
للحاصلين على مؤهل ( مؤهل عالى مناسب ) لشغل وظيفة أخصائى أمن

المقابلة ( من رقم  423إلى رقم  ) 844يوم األحد الموافق 2015/8/16 :
م
اإلســــــــــــــــــــم
 .723محمود احمد متولى عبد الوهاب

 .724عصام فرح محمد

 .725أحمد مجدى شوقى
 .726احمد عادل احمد

 .727اسالم محمود عبد الفتاح

 .728كريم محمد محمود عبد الغفار
 .729فاروق عالء الدين مهدى

 .730محمد صالح الدين اسماعيل
 .731بسمة محمد سعد محمد

 .732سعاد حمدى محمد حسن

 .733اسماء هالل عبد الرسول

 .734زينب سامى عبد المنصف
 .735شيماء صبرى

 .736ثريا محمود احمد

 .737مى بهاء الدين محمد

 .738ايمان صالح احمد محمود
 .739رباب عبد اللطيف محمد
 .740دينا جمال عبد الناصر

 .741عبد هللا فاروق جميل عبد هللا
 .742عادل إمام حسن على

 .743احمد إبراهيم طه إبراهيم

 .744مصطفى محمود عبد العليم

 .745أحمد عوض هنداوى حمامة

 .746محمد عبد الرحمن احمد محمود
 .747ندا فرج على عبد الحميد

المؤهــــــــــــــــــــل
بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس
بكالوريوس نظم معلومات ادارية معهد عالى
ليسانس حقوق
بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس
بكالوريوس نظم معلومات ادارية معهد عالى
بكالوريوس تجارة معهد التعاون
ليسانس حقوق جامعة القاهرة
بكالوريوس حاسب معهد عالى
بكالوريوس خدمة اجتماعية حلوان
ليسانس آداب تاريخ عين شمس
بكالوريوس تجارة معهد تعاون
ليسانس لغة عربية األزهر
ليسانس آداب علم نفس
ليسانس حقوق سنة 2005
ليسانس آداب تركى عين شمس
ليسانس آداب اجتماع القاهرة
بكالوريوس تجارة جامعة القاهرة
ليسانس حقوق جامعة القاهرة
بكالوريوس علوم إدارية
بكالوريوس خدمة إجتماعية
بكالوريوس الدراسات التعاونية
بكالوريوس زراعة
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (معهد الجزيرة العالى للحاسب اآللى)
بكالوريوس تجارة ـ محاسبة
ليسانس حقوق
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فاكس)202( 25789678 :

ت25752883-25751078-25750886 :

ألمظ

أسماء المتقدمين للتعيين باإلعالن المؤرخ فى 2015/6/28
للحاصلين على مؤهل ( مؤهل عالى مناسب ) لشغل وظيفة أخصائى أمن

المقابلة ( من رقم  423إلى رقم  ) 844يوم األحد الموافق 2015/8/16 :
م
اإلســــــــــــــــــــم
 .748مصطفى إبراهيم محمد مصطفى

 .749احمد مدحت احمد

 .750إبراهيم رفعت إبراهيم

 .751محمد عبد هللا فهمى عبده

 .752محمد عبد التواب مطاوع السيد

 .753اسامة فتحى عبد اللطيف خليفة
 .754محمد رمضان احمد أبو زيد
 .755طايع محمد احمد عبد القادر
 .756كريم رؤوف محمد محمد

 .757حامد إسماعيل حامد احمد

 .758أشرف رمضان عبد العظيم

 .759أحمد مختار عبد الستار عبد التواب
 .760أحمد ماهر عبد العزيز
 .761مينا كرم يعقوب

 .762أحمد عبد المنعم حسن محمد

 .763محمد سيد عبد الرحمن همام
 .764محمد حمدى عبد هللا حسين
 .765محمد عبد هللا محمد مهدى
 .766محمد فايز محمد فرج

 .767نادر محمد جمال الدين

 .768عمرو حسن أحمد السيد
 .769عمرو عزالدين إبراهيم

 .770محمد فوزى محمودخليف
 .771أحمد حسانين السيد محمد

 .772أحمد فاروق عبد القادر أحمد

المؤهــــــــــــــــــــل
بكالوريوس إدارة وتكنولوجيا
ليسانس حقوق
بكالوريوس خدمة إجتماعية
بكالوريوس نظم معلومات إدارية
ليسانس تاريخ
بكالوريوس تجارة
ليسانس شريعة وقانون
ليسانس شريعة وقانون
بكالوريوس سياحة وفنادق
بكالوريوس تجارة ـ إدارة إعمال
ليسانس حقوق
بكالوريوس تربية رياضية
بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية
ليسانس حقوق
بكالوريوس نظم ومعلمات إدارية
بكالوريوس تجارة
ليسانس حقوق
بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية
ليسانس آداب تاريخ
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (المعهد العالى للدراسات المتطورة)
بكالوريوس تربية نوعية
بكالوريوس تجارة
بكالوريوس خدمة إجتماعية
بكالوريوس تجارة
بكالوريوس دراسات تعاونية
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ألمظ

أسماء المتقدمين للتعيين باإلعالن المؤرخ فى 2015/6/28
للحاصلين على مؤهل ( مؤهل عالى مناسب ) لشغل وظيفة أخصائى أمن

المقابلة ( من رقم  423إلى رقم  ) 844يوم األحد الموافق 2015/8/16 :
م
اإلســــــــــــــــــــم
 .773محمود سيد أحمد منصور

 .774أبو بكر على سليمان

 .775أحمد وحيد يوسف محمد
 .776أشرف إبراهيم محمد
 .777أحمد فتوح محمد

 .778مصطفى حسن محمد

 .779محمد حسنى عزوز محمد
 .780إسالم سعد محمد

 .781معتز مجدى محمود
 .782معتز محمد شحاتة

 .783محمود عبد الهادى على الهادى
 .784سعيد محمد عبد اللطيف
 .785آية محمد أحمد محمد

 .786عالء ناجى عبد المجيد

 .787محمد رضا أحمد عبد الهادى
 .788محمد عبد الخالق عبد الحليم
 .789محمد وجيه زكريا
 .790محمد سمير السيد

 .791معتز محمد غريب محمود
 .792على أمين سيد صالح

 .793محسن إبراهيم أبو الحديد على

 .794محمد سمير محمد عبد اللطيف
 .795حسام حسن إبراهيم

 .796كريم محمد رمضان
 .797محمد مهنى مهنى

المؤهــــــــــــــــــــل
بكالوريوس نظم معلومات إدارية
ليسانس شريعة إسالمية
بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية
بكالوريوس تجارة
بكالوريوس تجارة
بكالوريوس تجارة
بكالوريوس تجارة
بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية
ليسانس حقوق
بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية
ليسانس حقوق
بكالوريوس تربية رياضية
بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية (معهد القاهرة العالى للغات والترجمة)
ليسانس حقوق
بكالوريوس تجارة
بكالوريوس سياحة وفنادق
بكالوريوس سياحة وفنادق
بكالوريوس تربية
بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية
بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية
ليسانس حقوق
ليسانس حقوق
بكالوريوس علوم زراعية
بكالوريوس خدمة إجتماعية
بكالوريوس تجارة
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ألمظ

أسماء المتقدمين للتعيين باإلعالن المؤرخ فى 2015/6/28
للحاصلين على مؤهل ( مؤهل عالى مناسب ) لشغل وظيفة أخصائى أمن

المقابلة ( من رقم  423إلى رقم  ) 844يوم األحد الموافق 2015/8/16 :
م
اإلســــــــــــــــــــم
 .798محمد جمال حمدان

 .799كريم عبد العظيم هاشم
 .800محمد مجاهد إبراهيم

 .801محمد عبد النبى حسن محمد
 .802أحمد إبراهيم كمال سليم
 .803محمد شعبان سليمان
 .804أحمد رشدى عيسى

 .805حسام حسن على أحمد

 .806ربيع محمد أحمد أبو الوفا
 .807محمد ربيع أحمد محمد

 .808يوسف عبد السالم يوسف

 .809عمرو جمال الدين حسن محمد
 .810مصطفى فوزى محمد عشرى
 .811بدر خليل السيد محمد

 .812هانى إبراهيم محمود إبراهيم
 .813وليد سعيد حافظ

 .814على عبد المجيد محمود
 .815أحمد فوزى زكى

أحمد صبرى محمد مهدى

.816
 .817حسين سيد محمد محمد
 .818هانى محمود حسن شوقى
 .819يحيى محمد على
 .820أحمد محمد عبد المالك شحاتة
 .821أحمد نزيــه جمال الدين
 .822مصطفى محمد عبد السميع

المؤهــــــــــــــــــــل
بكالوريوس دراسات نوعية
بكالوريوس تجارة
بكالوريوس تجارة
بكالوريوس تجارة
ليسانس لغة عربية
بكالوريوسنظم ومعلومات إدارية
ليسانس حقوق
ليسانس حقوق
ليسانس آداب ـ تاريخ
ليسانس حقوق
بكالوريوس تجارة
بكالوريوس نظم ومعومات إدارية
ليسانس لغات وترجمة
بكالوريوس تجارة
ليسانس آداب ـ تاريخ
ليسانس آثـار
بكالوريوس تجارة
بكالوريوس تجارة أمحاسبة
ليسانس آداب ـ فلسفة
ليسانس آداب فلسفة
بكالوريوس تجارة ــ محاسبة
بكالوريوس تجارة
بكالوريوس تجارة
ليسانس حقوق
بكالوريوس تجارة
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ألمظ

أسماء المتقدمين للتعيين باإلعالن المؤرخ فى 2015/6/28
للحاصلين على مؤهل ( مؤهل عالى مناسب ) لشغل وظيفة أخصائى أمن

المقابلة ( من رقم  423إلى رقم  ) 844يوم األحد الموافق 2015/8/16 :
م
اإلســــــــــــــــــــم
 .823حسن عبد الرحمن حسن على

 .824محمد عاطف محمد سالم
 .825أحمد السيد محمد

 .826أحمد جمعة عبد القادر

 .827أحمد عبد العزيز محمد
 .828محمد إبراهيم السيد

 .829وسام محروس عبد الوهاب
 .830محمد إسماعيل حسن
 .831طـه أحمد سعيد

 .832حسنى حامد فرحات محمد
 .833طــه عبد المنعم جودة

 .834على محمد على إسماعيل
 .835هشام عبد القادر رشاد

 .836عبد العزيز محمد محمد

 .837حسام محسن محمد إبراهيم
 .838باسم حسن نعمان

 .839شريف يوسف كمال
 .840سيد طه أحمد

 .841غدير احمد مصطفى سيف الدين
 .842كريم على عبد الرحمن ابراهيم
 .843هشام محمد سعد

 .844ساره صالح احمد السيد

المؤهــــــــــــــــــــل
بكالوريوس تجارة
بكالوريوس تجارة
بكالوريوس سياحة وفنادق
بكالوريوس نظم ومعلومات
بكالوريوس عالقات صناعية
بكالوريوس تجارة
ليسانس حقوق
بكالوريوس نظم ومعلومات
بكالوريوس تربية رياضية
بكالوريوس خدمة إجتماعية 1986
ليسانسآداب ـ وثائق ومكتبات
بكالوريوس تجارة انجليزية
بكالوريوس سياحة وفنادق
بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية
بكالوريوس تجارة
ليسانس لغات وترجمة
ليسانس آداب ـ تاريخ
بكالوريوس تجارة
بكالوريوس اإلدارة الصناعية من الجامعة العمالية – 2008
بكالوريوس فى النظم والمعلومات اإلدارية (المعهد العالى للدراسات النوعية)

بكالوريوس تجارة 2013
ليسانس أداب قسم لغات شرقية لسنة 2011
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