
الترتيبالفرعالظيفهاالسم

1اشمونحرفى سباكهاسالم طارق عبدالجليل محمدي
2اشمونحرفى سباكهاحمد ابراهيم رشدي احمد مراد 
3اشمونحرفى سباكهعماد رشاد إبراهيم سالم محفوظ

4اشمونسباك احمد ياسر احمد ابراهيم 
5اشمونحرفى سباكهعابد بدوى عبد المحسن بركات 
6اشمونحرفى سباكهاسالم طلعت صابرعيسي أبوريه

7اشمونحرفى سباكهرمضان جميل احمد مبروك
8اشمونحرفى سباكهاشرف محمود عبدالعاطى محروس

9اشمونحرفى سباكهاسالم ابو الحديد محمد ابو عرب
10اشمونسباكعزت فاروق نبوى عبدالمجيد

11اشمونحرفى سباكهجمال عبدالناصر حسن بدر
12اشمونحرفى سباكهعباس  محمد  عباس محمد  نور الدين
13اشمونحرفى سباكهمحمد سامى مشحوت المصرى

14اشمونحرفى سباكهمحمد فؤاد بدير قطب
15اشمونحرفى سباكهمحمد جميل عدلي عبدالعزيز 
16اشمونحرفى سباكهمحمد جمال عبد الكريم سعيد

17اشمونحرفى سباكههشام نبيل مشحوت عبدالهادى 
18اشمونسباكمحمد أحمد سالمة السيد

19اشمونحرفى سباكهعبد الحميد رأفت عبد الحميد درويش
20اشمونحرفى سباكهعثمان على عثمان زيد

21اشمونحرفى سباكهعبد هللا السيد عبد هللا حسانين
22اشمونحرفى سباكهمحمد خالد محمد البوهي

23اشمونحرفى سباكهاحمد رمضان شعبان محمد عرفه 
24اشمونحرفى سباكهمحمود عبدالباسط محمد عبدالرحمن

25اشمونحرفي سباكة محمد جمال عبدالحليم موسي 
26اشمونحرفى سباكهسليم شامخ توفيق خطاب

27اشمونحرفي سباكة محمود السيد عبدالحافظ ابونار 
28اشمونسباكرمضان السيد احمد الحويطى
29اشمونحرفي سباكة السيد عبدالحميد السيد حسن 

30اشمونحرفى سباكهدرويش عبدالعظيم عبدالسالم درويش
31اشمونحرفى سباكهمحمد علي اسماعيل موسي

32اشمونحرفى سباكهمحمد فتحي محمد اسماعيل الفقي
33اشمونحرفى سباكهاحمد يسري محمود محمد العجوزة 

34اشمونحرفي سباكة اسالم كمال احمد البلتاجي 
35اشمونحرفي سباكة عبدالحليم صالح عبدالحليم سالم 

36اشمونحرفى سباكهابراهيم عطية مصطفى فرماوى مراد
37اشمونحرفى سباكهحمادة رمضان امام امام فرج 

38اشمونحرفى سباكهأحمد عبد هللا سالم سالم غنيم
39اشمونحرفى سباكهمصطفي بدوى محمد زيد

40اشمونحرفى سباكهمحمد عبد الحميد عبد الحميد يوسف
41اشمونحرفى سباكهرجب منسي عبد النبي شادي 
42اشمونحرفى سباكهابراهيم احمد ابراهيم الخولي

43اشمونحرفى سباكهاسالم محمد معوض ناجى
44اشمونحرفى سباكهعلي بدر ابراهيم الخرباوى 

نتائج السادة المتقدمين لشغل وظيفة حرفى سباك فرع اشمون

يتم التعيين حسب احتياج الفرع وبالترتيب
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45اشمونحرفى سباكهحسن احمد عبد الرؤف مشعل
46اشمونحرفى سباكهابراهيم مرضي عبدالرازق البدوي

47اشمونحرفى سباكهحسام حسن عبد الجيد االحمر 
48اشمونحرفى سباكهمحمد طلعت عبدالنبى بحيرى
49اشمونحرفى سباكهأحمد سعيد على منصور شلبى

50اشمونحرفى سباكهمحمود سعيد علي الشيتي
51اشمونحرفى سباكهاحمد محمد حلمي جعفر 

52اشمونحرفى سباكهسنوسي مجدي محمدي احمد مراد
53اشمونحرفى سباكهابراهيم فرج عبد البر صيفه

54اشمونحرفى سباك محمد مسعد محمد مرسي الشهبه 
55اشمونحرفى سباكهمحمد عادل عبدالنور 

56اشمونحرفى سباكهأمير عبدالرحمن أحمد جادهللا 
57اشمونحرفى سباكهمصطفي بالل حسنين عبدالعال
58اشمونحرفى سباكهاحمد حمدى عبدالصمد بسيونى

59اشمونحرفى سباكهمحمد كمال احمد سرحان
60اشمونحرفى سباكهحسن رسمي عيد السيد خطاب
61اشمونحرفى سباكهمحمد محمد اسماعيل رفاعي

62اشمونحرفى سباكهايمن يوسف فهيم الشايب
63اشمونحرفى سباكهعبدهللا ناصر هبدهللا سعيد

64اشمونحرفى سباكهاسالم رمضان سليمان مخلوف
65اشمونحرفى سباكهمحمود جابر عبدالعزيز عبدهللا يوسف

66اشمونحرفى سباكهرضا ابراهيم محمدي خيرهللا
67اشمونحرفى سباكهعبدالعزيز جميل عبدالعزيز نصر

68اشمونحرفى سباكهحمدي علي محمد عفيفي
69اشمونحرفى سباكهعبد الحكم عبد الحكم محمود عمر الشيخ 

70اشمونحرفى سباكهمحمد محمود عبدالسالم غنيم 
71اشمونحرفى سباكهالسيد عبد هللا محمد الجبالي 

72اشمونحرفى سباكهالسيد حنفى محمود زيد
73اشمونحرفى سباكهاحمد صالح السيد سعيد

74اشمونحرفى سباكههيثم شعبان عبدالسميع عباس 
75اشمونحرفى سباكهاسالم فوزي عبدالقادر السيد شلبي

76اشمونحرفى سباكهمحمد حمدى فهمى محمد سالمة
77اشمونحرفى سباكهإبراهيم السيد عبدالعزيز ابراهيم

78اشمونحرفى سباكهعمر عبدالهادي شديد سليمان
79اشمونحرفى سباكهاحمد محمد امام راضي

80اشمونسباكسعداوى حسين سعداوى عبدالحميد

81اشمونحرفى سباكهاسالم عادل محمد بكر حجازى 
82اشمونحرفى سباكهعبدهللا صبحي عبدهللا عبدالجواد مخلوف

83اشمونحرفى سباكهمحمد عبدهللا عبدالحكيم عبدهللا
84اشمونحرفى سباكحامد عاطف حامد القماش 

85اشمونحرفى سباكهاسالم اشرف عبدالفتاح سالم
86اشمونحرفى سباكهاسالم كمال علي زيدان

87اشمونحرفى سباكهعبدالشافي حسين عبدالشافي حسين
88اشمونحرفى سباكهمحمد عيد محمد اسماعيل خطاب
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89اشمونحرفى سباكهشعبان رمضان شعبان عرفه 
90اشمونحرفى سباكهحامد معوض سليمان البصلي

91اشمونحرفى سباكهاحمد علي رجب علي
92اشمونحرفى سباكهاحمد فتحي محمد ابراهيم مراد
93اشمونحرفى سباكهاسالم صابر عبدالجيد االحمر 

94اشمونحرفى سباكهابو العزم مسعود ابوالعزم هاشم
95اشمونحرفي سباكة محمد ابراهيم احمد محمد اسماعيل 

96اشمونحرفى سباكهسعيد حمدى سعيد اسماعيل
97اشمونحرفى سباكهاسالم راضى محمد راشد 

98اشمونحرفى سباكهسامح أحمد عبد الباقى أحمد الحنفى
99اشمونحرفى سباكهمحمد شوقي محمد ابو ابراهيم

100اشمونحرفى سباكهاسالم خالد عبد الحكم الورداني 
101اشمونحرفى سباكهشعبان عبدالمنعم ربيع عيسى
102اشمونحرفى سباكهشعبان عصام شعبان طواح 

103اشمونحرفى سباكهمحمد اسماعيل محي الدين الوكيل 
104اشمونحرفى سباكهمحمد عبد الرحيم محمد حسن

105اشمونحرفى سباكهمحمود خالد عبد الحكم الورداني 
106اشمونحرفى سباكهعبد الحميد عامر سيلمان بركات 

107اشمونحرفي سباكةعبدالمنعم عبدالسالم عبدالمنعم عبدالسالم 
108اشمونحرفى سباكهمحمود ابراهيم مصطفى كشك

109اشمونحرفى سباكهمحمود سمير ابراهيم احمد الديب 
110اشمونحرفى سباكهمحمد السيد احمد ياسين

111اشمونحرفى سباكهمحمد جمال عليوه على منصور
112اشمونحرفى سباكهعبدالعزيز فتحي عبدالعزيز راشد فوده

113اشمونحرفى سباكهمحمد حسانين موسى حسانين
114اشمونحرفى سباكهعماد عبدالحليم السيد حسن

115اشمونحرفى سباكهاحمد ناصر عبدالغفار البهواش


