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 عثة اٌشفغ ر ب ت و االعُ و اٌٍمة عدد الضبط ر/ع

 اٌعّش ألً ِٓ اٌّطٍىب 09804695 طاِذ اٌخشَف 5525 1

 سخظح عُالح ِٕرهُح اٌظٍىحُح 07415806 َاعُٓ اٌعجٕمٍ 5827 2

 اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىب 07397601 ِحّذ لاتًُ تٍماعُ 5520 3

 اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىب 07102039 ٔثًُ اٌجالطٍ 5522 4

 اٌشهادج اٌعٍُّح غُش واػحح 06848608 عشفح عشفح 6182 5

  غُش طاٌحح3تطالح عذد  06494009 ِٕرظش إٌالىسٌ 6187 6

 شهادج ِذسعُح غُش ِؤششج ِٓ ِٕذوتُح اٌرعٍُُ 06445312 ِاهش وشَىُذ 6180 7

 ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 06444269 سَاع اٌّحّذٌ 6189 8

 ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 06430486 ِحّذ تٍحاج 5826 9

  غُش طاٌحح3تطالح عذد  00970743 عظاَ اٌعثُذٌ 5512 10

 غُش واًِغُش ِؤششج و ٍِف  ِذسعُح اٌعّش فىق اٌّطٍىب و شهادج  00959092 ِحّذ جثٕىْ 5828 11
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 عثة اٌشفغ ر ب ت و االعُ و اٌٍمة عدد الضبط ر/ع

 غُش واًٍِِف  09750784 ِحّذ أَىب اٌّغعذٌ 6171 12

 تذوْ اٌفحض اٌطثٍ ٌألٌىاْ 08980814 حٍٍّ اٌغعُذأٍ 5810 13

 تذوْ اٌفحض اٌطثٍ ٌألٌىاْ 08070310 إٌُاط اٌعٍُأٍ 6162 14

 اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىب وتذوْ اٌفحض اٌطثٍ ٌألٌىاْ 07117376 ِٕرظش تٓ طاٌح 5819 15

 سخظح اٌغُالح ِٕرهُح اٌظٍىحُح 06455269 ِحّذ اٌثاؤذٌ 5703 16

 اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىب 06436532 تالي اٌضاوػ 5830 17

 شهادج ؽثُح غُش طاٌحح و ألذُِح سخظح عُالح ألً ِٓ عٕح 05880561 سػا األصسق 5813 18

 اٌغٓ ألً ِٓ اٌّطٍىب 04931091 حُذس عّاس 6166 19

 ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 13404230 عثّاْ َحُاوٌ 4982 20

  و شاسن فٍ أوثش ِٓ خطحألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 09766058 تالي إٌىاٌٍ 5189 21

  غُش طاٌحح3تطالح عذد  09761097 ِاهش عىَغٍ 5198 22
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 عثة اٌشفغ ر ب ت و االعُ و اٌٍمة عدد الضبط ر/ع

  و اٌغٓ ألً ِٓ اٌّطٍىبغُش واًٍِِف  09617510 ِحّذ جالٌٍ 6210 23

  اٌّطٍىبألً ِٓاٌغٓ  08985139 أىس اٌغشتٍ 4688 24

 ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 06495384 حغاَ لظذ هللا 4989 25

 اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىب 06486516 عُف اٌذَٓ تّٕعاؽٍ 5193 26

  ِٕذوتُح اٌرعٍُُ ِٓاٌشهادج اٌّذسعُح غُش ِؤششج 06453654 عهًُ اٌثٍعٍ 4987 27

  ِٕذوتُح اٌرعٍُُ ِٓاٌشهادج اٌّذسعُح غُش ِؤششج 06445290 ػشاس اٌّؤدب 5191 28

 ٍِف غُش واًِ 06415221 إُِح تشواخ 6212 29

 اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىب و ٔغخح ِجشدج ِٓ اٌشهادج 06387564 حغٍٕ خُش اٌذَٓ اٌجضَشٌ 6104 30

  اٌّغرىي اٌذساعٍ دوْ اٌّطٍىبواٌغٓ فىق  اٌّطٍىب  06357460 احّذ تىوادٌ 5699 31

 اٌغٓ فىق  اٌّطٍىب 06067268 ِحّذ صاسعٍ 6208 32

 اٌّغرىي اٌذساعٍ دوْ اٌّطٍىبو  اٌّطٍىب ألً ِٓاٌغٓ  09807343 ٌىاء اٌذَٓ تٍىحٍح 5124 33
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 عثة اٌشفغ ر ب ت و االعُ و اٌٍمة عدد الضبط ر/ع

 اٌّغرىي اٌذساعٍ دوْ اٌّطٍىب 09781469 فاسط اٌّخراس 5706 34

 ٍِف غُش واًِ و ألذُِح سخظح عُالح ألً ِٓ عٕح 09772008 اششف تٓ عُغً 5624 35

 ٍِف غُش واًِ 08370003 اعّاء وطُفٍ 5622 36

  و ألذُِح سخظح عُالح ألً ِٓ عٕحٍِف غُش واًِ 06430498 ٔضاس اٌخُّش 4693 37

  اٌّغرىي اٌذساعٍ دوْ اٌّطٍىبواٌغٓ فىق اٌّطٍىب  06365090 أُظ اٌجٕذوتٍ 5128 38

 اٌشهادج اٌّذسعُح غُش ِطاتمح ٌالطً 06076103 سِضٌ اٌحٕاشٍ 4691 39

 ِٕذوتُح اٌرعٍُُ ِٓ اٌشهادج اٌّذسعُح غُش ِؤششج  13412273 ِحّذ تٓ ػى اٌظأعٍ 5841 40

 اٌعّش ألً ِٓ اٌطٍىب 12617306 خًٍُ حّذٌ 5847 41

 اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىب و ٍِف غُش واًِ 11352129 ِحّذ اٌشفشافٍ 5609 42

 اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىب و ٍِف غُش واًِ 09753774 لُظ األعىد 5825 43

 اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىب 06490192 ِحّذ آُِ اٌثحشٌ 5511 44
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 عثة اٌشفغ ر ب ت و االعُ و اٌٍمة عدد الضبط ر/ع

 شهادج ِذسعُح غُش ِؤششج ِٓ ِٕذوتُح اٌرعٍُُ 06487545 ِحّذ أىس صلاد 5613 45

 سخظح اٌغُالح ِٕرهُح اٌظٍىحُح 06467069 عشفاخ تٍىَ 6183 46

 اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىب 06462403 عٍُُ تىعافُح 5611 47

 اٌعّش فىق اٌّطٍىب 06375062 وعُُ فُٕح 5612 48

 06330088 ؽاسق غضوأٍ 5965 49
اٌعّش فىق اٌّطٍىب و اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىب وشهادج اخرثاس 

 األٌىاْ غُش طاٌحح

 اٌعّش فىق اٌّطٍىب 06139297 عادي تٓ جالب 4519 50

 10813094 حّضج لذوس 6196 51
اٌّغرىي اٌعٍٍّ  دوْ اٌّطٍىب و اٌغٓ ألً ِٓ اٌّطٍىب و ألذُِح 

 سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح

 اٌغٓ ألً ِٓ اٌّطٍىب 09820648 عالء اٌذَٓ اٌغىي 6192 52

 اٌغٓ ألً ِٓ اٌّطٍىب 09811499 عّش تٓ حّذ 4813 53

 اٌغٓ ألً ِٓ اٌّطٍىب و اٌشهادج اٌعٍُّح غُش ِؤششج 09794700 ساٍِ لٍثٍ 4602 54

 09784167 سَاع اٌّهشٌ 6204 55
اٌّطٍىب و ألذُِح ِٓ اٌّغرىي اٌعٍٍّ  دوْ اٌّطٍىب و اٌغٓ ألً 

 سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح
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 عثة اٌشفغ ر ب ت و االعُ و اٌٍمة عدد الضبط ر/ع

 ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 09067661 ٔاجح لذواسٌ 6193 56

 ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 08581895 ساتح اٌىشوٍِ 6194 57

 اٌشهادج اٌّذسعُح غُش ِطاتمح ٌالطً 07715544 صَاد جثالوٌ 5858 58

 ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 07607964 فُظً شُحاوٌ 6198 59

 ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح و ٍِف غُش واًِ 06484780 َىٔظ شىَخح 4522 60

 ٍِف غُش واًِ 06407314 عثذ اٌعضَض تٓ اٌّثشون 5383 61

 اٌغٓ فىق اٌّطٍىب 06403853 ٔجُة جٍٍّ 4600 62

  سخظح عُالح ِٕرهُح اٌظٍىحُحوتعذ االجاي اٌّحذدج وسد  06392419 فُظً اٌهُششٌ 6402 63

 شهادج اخرثاس األٌىاْ غُش ِىجىدج 06200880 فؤاد اٌجذَذٌ 6197 64

 اٌّغرىي اٌعٍٍّ دوْ اٌّطٍىب 04911876 َحًُ اٌخًٍُ 6203 65

  تعذ األجاي اٌمأىُٔحوسدٍِف غُش واًِ و سخظح عُالح ألً ِٓ عٕح و  00985744 ِحّذ أُِٓ تىعالق 6401 66
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 عثة اٌشفغ ر ب ت و االعُ و اٌٍمة عدد الضبط ر/ع

 ٍِف غُش واًِ 13411867 تغاَ اٌغُاسٌ 5090 67

 09799212 حُذس األحّش 5519 68
 و شاسن فٍ أوثش ِٓ غُاب شهادج اخرثاس األٌىاْ و اٌغٓ ألً ِٓ اٌّطٍىب

 خطح

 ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح وٍِف غُش واًِ 09777380 عهًُ اٌحّشٌ 5705 69

 اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىب ِع سخظح عُالح ِٕرهُح اٌظٍىحُح 06462332 ِحّذ عٍٍ لاعُ 5088 70

 ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 06436207 ساعُ عاعٍ 5091 71

 سخظح عُالح ِٕرهُح اٌظٍىحُح و غُاب اخرثاس األٌىاْ 06325513 ِحّذ اتٕاٌحاج اٌىُالٍٔ 6191 72

 غُاب شهائذ ؽثُح و ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 06190353 أَّٓ عىشٍِ 6337 73

 اٌعّش فىق اٌّطٍىب 03188955 عاٌُ عُاشٍ 5822 74

 00990060 ٔافع تٓ عاٌُ 6335 75
اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىب ِع سخظح عُالح ِٕرهُح اٌظٍىحُح و 

 3غُاب اٌثطالح عذد 

 اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىب 00989608 ِحّذ اٌعىعجٍ 5821 76

 ٍِف غُش واًِ 00959090 هشاَ جثٕىْ 5700 77
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 عثة اٌشفغ ر ب ت و االعُ و اٌٍمة عدد الضبط ر/ع

 اٌغٓ ألً ِٓ اٌّطٍىب و ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 09810148 ِحّذ اٌهادٌ اٌثضساذٍ 5434 78

 اخرثاس األٌىاْ غُش طاٌحح و ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 09784516 عُف اٌذَٓ تٓ ِعرىق 5999 79

 اٌغٓ ألً ِٓ اٌّطٍىب 09776975 حغاَ تٓ عثّاْ 5984 80

 ٍِف غُش واًِ 09763551 أحّذ اٌحجشٌ 5987 81

 شهادج ِذسعُح غُش ِؤششج ِٓ ِٕذوتُح اٌرعٍُُ 09755366 لُظ تٓ ِحّذ 5993 82

 اٌّغرىي اٌذساعٍ دوْ اٌّطٍىب 08334100 ِحّذ اٌضلٍٍ 5998 83

 ٍِف غُش واًِ 07715739 ِحّذ اٌغالوٌ 5970 84

 اٌغٓ َفىق اٌّطٍىب و سخظح اٌغُالح ص د غُش ِىجىدج 06523931 عاٌُ اٌعشتٍ 5435 85

 إخرثاس األٌىْ غُش إَجاتٍ 06486040 ٔادس ِحشص 5966 86

 06474716 عظاَ اٌذَٓ وثُش 5985 87
اخرثاس األٌىاْ غُش طاٌحح و ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح و  

 شهادج ِذسعُح غُش ِطاتمح ٌألطً

 شهادج ِذسعُح غُش ِؤششج ِٓ ِٕذوتُح اٌرعٍُُ 06445861 وجذٌ ِحّذٌ 5986 88
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 عثة اٌشفغ ر ب ت و االعُ و اٌٍمة عدد الضبط ر/ع

 اٌغٓ فىق اٌّطٍىب و اٌشهادج اٌّذسعُح غُش ِطاتمح ٌألطً 00950952 طاتش اٌشاجحٍ 5969 89

 اٌغٓ ألً ِٓ اٌّطٍىب 09613980 حغاَ تٓ عثذ هللا 6330 90

 اٌّغرىي اٌذساعٍ دوْ اٌّطٍىب 09217050 أَّٓ َىعفٍ 5745 91

 09208323 فشحاخ صاسعٍ 5746 92
ألذُِح سخظح عُالح ألً ِٓ عٕح و إخرثاس األٌىاْ غُش ِرىفش و وطً 

  غُش طاٌح3تطالح عذد 

 ألذُِح سخظح عُالح ألً ِٓ عٕح و إخرثاس األٌىاْ غُش طاٌحح 08932398 هشاَ اٌّششلٍ 5077 93

 اٌغٓ فىق اٌّطٍىب و اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىب 08226680 ُِٕش تىعاللٍ 6334 94

 اٌّغرىي اٌذساعٍ دوْ اٌّطٍىب 06472462 وجذٌ تٕعُغً 5744 95

 شهادج اخرثاس األٌىاْ غُش طاٌحح 06060779 سِضٌ غىِح 5274 96

 ٍِف غُش واًِ 04561400 أحّذ اٌّىٌهٍ 5080 97

 غُش طاٌحح و سخظح اٌغُالح ِٕرهُح اٌظٍىحُح3تطالح عذد  00978122 سَاع اٌرىىسٌ 5747 98

 اٌغٓ ألً ِٓ اٌّطٍىب 09811724 اوشَ اٌحجشٌ 5007 99
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 عثة اٌشفغ ر ب ت و االعُ و اٌٍمة عدد الضبط ر/ع

 09804842 حغاَ دسَذٌ 4588 100
ٍِف غُش واًِ و اٌغٓ ألً ِٓ اٌّطٍىب و شهادج ِذسعُح غُش ِطاتمح 

 ٌألطً

 اٌّغرىي اٌعٍٍّ دوْ اٌّطٍىب و اٌغٓ ألً ِٓ اٌّطٍىب 09796031 حّضج غالب 5175 101

 اٌّغرىي اٌعٍٍّ دوْ  اٌّطٍىب 09777550 آَّ اٌخالدٌ 6321 102

 ٍِف غُش واًِ  و اٌّغرىي اٌعٍٍّ دوْ اٌّطٍىب 08162857 اٌّهذٌ اتٓ اٌغاٌُ 4936 103

 ٍِف غُش واًِ 07386079 وٌُذ عىدأٍ 6392 104

 ٍِف غُش واًِ  و شهادج ِذسعُح غُش ِطاتمح ٌألطً 06486644 فهٍّ ِشاتؾ 5029 105

 06458798 ِىشَ تاٌماػٍ 5185 106
ٍِف غُش واًِ و دوْ اٌّغرىي اٌعٍٍّ اٌّطٍىب و سخظح عُالح ِٕرهُح 

 اٌظٍىحُح

 ٍِف غُش واًِ 06396440 َغشٌ عُغاوٌ 4458 107

 ٍِف غُش واًِ و دوْ اٌّغرىي اٌعٍٍّ اٌّطٍىب 06390503 ادسَظ تٕادسَظ 6320 108

 ٍِف غُش واًِ 06387358 وعُُ َىعف 5832 109

 ٍِف غُش واًِ 06328417 وٌُذ تاٌحاج 4476 110
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 عثة اٌشفغ ر ب ت و االعُ و اٌٍمة عدد الضبط ر/ع

 اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىب 00994788 اعاِح اٌرثىتٍ 5186 111

 ٍِف غُش واًِ 00975915 ِحّذ آُِ تٓ عاٌّح 5395 112

 اٌّطٍىب ٍِف غُش واًِ و اٌّغرىي اٌعٍٍّ دوْ 00964104 لُظ اٌفهشٌ 5400 113

 ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح و شهادج األٌىاْ غُش إَجاتُح 09811202 صَٓ اٌعاتذَٓ ٔاشٍ 5527 114

 ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 09769731 فؤاد تحشَح 4920 115

 اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىب 07100739 عاؽف اٌحشاتٍ 4915 116

 سخظح عُالح ِٕرهُح اٌظٍىحُح 06461700 هُثُ اٌعُاشٍ 4916 117

 اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىب 06460655 ِحّذ وجذٌ اٌضواوٌ 4926 118

 ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 06443389 ِحّذ ِخٍىف 4686 119

  و شاسن فٍ أوثش ِٓ خطح3ٍِف ال َحرىٌ عًٍ تطالح عذد  06430519 وعُُ تىاس 4939 120

 شهادج ؽثُح غُش طاٌحح 06404805 عشفاخ اٌّىٌذٌ 5846 121
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 عثة اٌشفغ ر ب ت و االعُ و اٌٍمة عدد الضبط ر/ع

 ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 04833362 ععُذ اٌحجشٌ 4913 122

 اٌعّش فىق اٌّطٍىب 00950851 عضوص إٌّاعٍ 4940 123

 ٔغخح ِجشدج ِٓ اٌشهادج اٌعٍُّح 09790003 خٍُفح ِعرىق 4829 124

 09787854 حّضج اٌمٍٕ 4835 125
شهادج عٍُّح غُش ِؤششج ِٓ لثً إٌّذوتُح و ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً 

 ِٓ عٕح

 شهادج عٍُّح غُش ِؤششج ِٓ لثً إٌّذوتُح 09783904 ٔادس تٕشحُُ 5281 126

 ٔغخح ِجشدج ِٓ اٌشهادج اٌعٍُّح 09775733 تٍُغ عىْ 4823 127

  و شاسن فٍ أوثش ِٓ خطحألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 09754146 عالء اٌذَٓ ػىاَفُح 4825 128

 08312344 أَّٓ اتُؼٍ 4853 129
سخظح عُالح ِٕرهُح اٌظٍىحُح و اٌشهادج اٌطثُح ٌألٌىْ غُش  طاٌحح و 

 اٌغٓ فىق اٌّطٍىب

 اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىب 06474591 وجذٌ تٕثشَه 4828 130

  غُش طاٌحح2اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىب و شهادج ؽثُح  06421985 هأٍ تٕشحىِح 4839 131

 ٔغخح ِجشدج ِٓ شهادج اٌثاواٌىسَا 06419860 ِهزب تٕىُالٍٔ 4836 132
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 عثة اٌشفغ ر ب ت و االعُ و اٌٍمة عدد الضبط ر/ع

 غُش طاٌحح3تطالح عذد  06403662 ستُع اٌجاصٌ 5946 133

 06371451 خاٌذ حُّذ 4838 134
 و شاسن فٍ أوثش 3اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىب و غُاب تطالح عذد 

 ِٓ خطح

 اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىب ِع  ذجاوص اٌغٓ اٌّطٍىب 06308710 صوشَاء طفش 4824 135

 ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 00988724 ؽاسق تٓ صَذ 4831 136

 20/10/2016ذاسَخ أرهاء اٌظٍىحُح ٌٍشخظح َىَ  00985863 عاٍِ تٓ عاِش 5338 137

 ٔغخح ِجشدج ِٓ اٌشهادج اٌعٍُّح 00979819 خًٍُ تٓ اٌرىٍِ 4830 138

 12632669 سِضٌ ٌثاوٌ 6159 139
عذَ وجىد اٌشهادج اٌطثُح اٌخاطح تاألٌىاْ و ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً 

 ِٓ عٕح

 ٔرُجح إخرثاس األٌىاْ عٍثُح 09161239 ِحّذ اٌخىفٍ 5600 140

 ِاف ِٕمىص  ِٓ جً اٌىثائك 07911930 أَّٓ ِٕاعٍ 6150 141

  و شاسن فٍ أوثش ِٓ خطحاٌّغرىي اٌعٍٍّ دوْ اٌّطٍىب 07738111 ِحّذ اٌىهُثٍ 5688 142

 ِاف ِٕمىص  ِٓ جً اٌىثائك 06763643 أُٔظ صَرىٔح 6151 143
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 عثة اٌشفغ ر ب ت و االعُ و اٌٍمة عدد الضبط ر/ع

 عذَ وجىد اٌشهادج اٌطثُح اٌخاطح تاألٌىاْ 06494102 ذىفُك عثُذٌ 5955 144

 ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 06355749 أُٔظ األصَذٌ 6148 145

 ٔرُجح فحض األٌىاْ غُش إَجاتُح و ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 06246799 حاذُ سحاي 5603 146

 3عذَ وجىد اٌشهائذ اٌطثُح و اٌشهادج اٌعٍُّح و االعرّاسج و اٌثطالح عذد  00992469 عضوص اٌّمطىف 5684 147

 غُش طاٌحح3تطالح عذد  00983955 تالي اٌعُش 6155 148

 24/04/2016سخظح عُالح ِٕرهُح اٌظٍىحُح  00983130 ٔىس هللا تٓ هُٕح 6157 149

 11/04/2016سخظح عُالح ِٕرهُح اٌظٍىحُح  00970768 عاٍِ اٌشىادحٍ 5687 150

 اٌّغرىي اٌذساعٍ دوْ اٌّطٍىب و اٌعّش ألً ِٓ اٌّطٍىب 13431143 ِحّذ اٌثىعثُذٌ 5359 151

 10808208 سِضٌ وراْ 4741 152
اٌّغرىي اٌذساعٍ دوْ اٌّطٍىب و اٌعّش ألً ِٓ اٌّطٍىب و ألذُِح 

 سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح

 اٌغٓ ألً ِٓ اٌّطٍىب 10802613 حغُٓ اٌعاَذٌ 5756 153

 اٌّغرىي اٌذساعٍ دوْ اٌّطٍىب 07925505 حّضج ؽشخأٍ 5358 154
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 عثة اٌشفغ ر ب ت و االعُ و اٌٍمة عدد الضبط ر/ع

 ٍِف غُش واًِ 07169719 احّذ تٓ عٍُح 4740 155

 اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىب 07153462 شعُة غثاسج 5755 156

 سخظح عُالح غُش طاٌحح 06477216 ِحّذ إٌاطش تاٌحاج عّش 5357 157

 شهادج عٍُّح غُش ِطاتمح ٌالطً 06462611 سِضٌ صِضَ 5629 158

 ٍِف غُش واًِ و اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىب 06401824 وٌُذ اٌّاٌىٍ 5493 159

 ٍِف غُش واًِ 06391905 ِهذٌ اٌعٍىادٌ 5749 160

 اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىب و اٌغٓ فىق اٌّطٍىب 06349587 ِاجذ اٌذعذوػ 5752 161

 اٌغٓ ألً ِٓ اٌّطٍىب و ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 10812022 حّضج تٓ ٌطفٍ تٓ ٔظش 4738 162

 اٌغٓ ألً ِٓ اٌّطٍىب و ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 09812256 طاتش وشَُ 5351 163

 ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 09806958 ٌٕىس جّعح 5982 164

 اٌغٓ ألً ِٓ اٌّطٍىب و ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 09793537 أوط تٓ ِحّذ تٕٕظش 5349 165
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 عثة اٌشفغ ر ب ت و االعُ و اٌٍمة عدد الضبط ر/ع

 عذَ اٌرٕظُض عًٍ إخرثاس األٌىاْ 08978810 عثذ اٌمادس تٓ عُّش تٓ تشاهُ 5270 166

 اٌشهادج اٌعٍُّح غُش ِطاتمح ٌألطً 07650020 ِحّذ اٌزوادٌ 5074 167

 ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 06485434 عّاس تٓ عّش تٓ هٕذج 5283 168

 اٌشهادج اٌعٍُّح غُش ِؤششج ِٓ ِٕذوتُح اٌرعٍُُ 06483793 حّضج اٌجشتٍ 4736 169

 اٌّغرىي اٌذساعٍ دوْ اٌّطٍىب 06445538 عثذ اٌحىُُ تٓ اٌحثُة تٓ طاٌح 5352 170

 اٌّغرىي اٌذساعٍ دوْ اٌّطٍىب 06375854 ِحّذ عٍٍ تٓ اٌحثُة وهُثٍ 5277 171

 اٌشهادج اٌعٍُّح غُش ِؤششج ِٓ ِٕذوتُح اٌرعٍُُ 00970263 عفُاْ تٓ َىعف 5075 172

 اٌغٓ ألً ِٓ اٌّطٍىب و ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 09801057 أحّذ اٌّخراس تٓ ِحّذ أحّذ 5095 173

 اٌغٓ دوْ  اٌّطٍىب وألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 11866946 تالي تذس اٌذَٓ 5453 174

 اٌغٓ دوْ  اٌّطٍىب 10807367 أٔىس تٓ ععذ 5438 175

 اٌغٓ ألً ِٓ  اٌّطٍىب و ٔغخح  اٌشهادج اٌعٍُّح ِجشدج 09783718 اٌطُة اٌّغُشتٍ 5441 176
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 عثة اٌشفغ ر ب ت و االعُ و اٌٍمة عدد الضبط ر/ع

 اٌّغرىي اٌرعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىب 09219879 ِٕظف تٍمشوٌ 5341 177

 ٔرُجح اخرثاس األٌىاْ غُش إَجاتُح 09212503 أحّذ عُغاوٌ 5980 178

  و شاسن فٍ أوثش ِٓ خطحٔرُجح اخرثاس األٌىاْ غُش إَجاتُح 06490695 ِحّذ إٌاطش عٕرُد 5429 179

 سخظح عُالح ِٕرهُح اٌظٍىحُح 06331005 أعاِح تشَُٕض 5981 180

 شهادج اخرثاس األٌىاْ غُش طاٌحح 06082793 أَّٓ اٌعىٍٔ 5343 181

 ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 04722180 ِحشص غأٍّ 5447 182

 3عذَ وجىد اٌثطالح عذد  00990494 أَّٓ ٔظش 5431 183

 ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 08845758 ِشاد تٓ حّىدج 5977 184

 ٍِف غُش واًِ وألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 07389155 اتشاهُُ حجشٌ 5852 185

 اٌغٓ فىق اٌّطٍىب و اٌّغرىي دساعٍ غُش ِطاتك 06774191 حُذس فشحاخ 5845 186

 ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 06489040 احّذ دهاْ 5854 187
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 عثة اٌشفغ ر ب ت و االعُ و اٌٍمة عدد الضبط ر/ع

 سخظح اٌغُالح دوْ طٕف د 06459039 اَهاب اٌعىٍَٕ 5990 188

 اٌّغرىي اٌذساعٍ دوْ اٌّطٍىب 06394788 عاٍِ تٓ حُّذج 5728 189

 اٌعّش فىق اٌّطٍىب و اٌشهادج اٌّذسعُح غُش ِطاتمح ٌالطً 06298522 حغٓ تٓ شرُىج 5848 190

 ٍِف غُش واًِ و سخظح عُالح ِٕرهُح اٌظٍىحُح 04898199 ِحّذ غشط هللا 4696 191

 اٌّغرىي اٌذساعٍ دوْ اٌّطٍىب 00974490 ِشواْ اٌحفُاْ 5115 192

 09829592 عُف اٌذَٓ دوَُ 4509 193
ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح و  اٌغٓ ألً ِٓ اٌّطٍىب و ِغرىي 

 دساعٍ دوْ اٌّطٍىب

 اٌغٓ ألً ِٓ اٌّطٍىب 09809910 ِهذٌ تٓ فشج 5200 194

 اٌغٓ ألً ِٓ اٌّطٍىب 09809071 صَاد تٕغىَغٍ 5580 195

 ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 09787123 ِحّذ ِاٌه اٌذعاط 5202 196

 اٌغٓ ألً ِٓ اٌّطٍىب 09766699 ِشواْ عُاد 4485 197

 ِغرىي دساعٍ دوْ اٌّطٍىب 08918738 حغاَ اٌرُضاوٌ 4726 198
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 2110/2016/1315 عدد الشغل طلب عرض
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 عثة اٌشفغ ر ب ت و االعُ و اٌٍمة عدد الضبط ر/ع

 غُش طاٌحح3تطالح عذد  08059991 ِحّذ عٍٍ عشفاوٌ 5196 199

 ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح 07742239 صهُش عاٌٍّ 5201 200

 (ساتعح ثأىٌ غُش ِٕهاج)دساعٍ دوْ اٌّطٍىب ايِغرىي اي 06482724 األٔىس اٌثظُشٌ 4730 201

 ألذُِح سخظح اٌغُالح ألً ِٓ عٕح و شهادج إخرثاس األٌىاْ غُش واػحح 06441147 ِحّذ عض اٌذٍَٕ 5204 202

 اٌشهادج اٌعٍُّح غُش ِؤششج ِٓ ِٕذوتُح اٌرعٍُُ 06429290 عثذ اٌمادس اٌفهشٌ 5203 203

 (شهادج حؼىس عٕح ساتعح غُش ِٕهاج)ِغرىي دساعٍ دوْ اٌّطٍىب  06391549 غاٌة تّٕعاوَح 5834 204

 غُش واًِاٌغٓ فىق اٌّطٍىب و ٍِف  06335865 ِخراس اٌزَثٍ 5833 205

 


