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موظفى اإلدارة الهندسية
االســــم
امينة عزت عطا عفيفى
مجدى عيد بحيرى لطيف
عزت فتحى ابراهيم محمد حسن
ميرفت سليمان عبدالعليم
حمادة مصطفى احمد نصر
منى سعد محمد سعد
رافت السيد محمد عيسى
رافت احمد محمد السيد
سناء عبد هللا محمد مصطفى
هدى رشاد حسن حال
سامى عبد الغنى محمد النقباسى
رشاد عبد الفتاح على على السيد ابو العال
محمد رضا عبد الرازق
سعداوى احمد ابراهيم
سعد ابراهيم الدسوقى
احمد عبد الفتاح حجاج قابيل
عفاف على شمروخ محمد
حاتم عطا هللا محمد سالم
على محمد عبد الودود ابراهيم
سهير موسى محمد المنوفى
ليلى عبد الحليم البرى
رافت عبد الفتاح هالل
احمد منصور عطية الشحات
مجدى محمود احمد غريب
محمد ادريس سيد احمد
صفاء ابو الفتوح ذكى الفقى
اشرف سعد محمد عز
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داليا عامر ابراهيم عامر
ايهاب يس حمدى السيد
دعاء محمد صبرى محمد
امل محمد محمد احمد عرندة
ابتسام احمد على صالح
احمد محمد كمال محمد خليل
ياسر عبد الموجود عبد الحكم
السيد محمد على اسماعيل شابون
هبه على احمد قطب على
سماح ابراهيم عفيفي ابراهيم حطب
رضا محمد بسيونى
رشا رضوان عدروس هاشم
عزيزة ربيع ابراهيم محمد
بسمة يحيى طه رجب القال
رضا عمر متولي العطار
محمد ممدوح عبدة ابوالفتوح
هيام محمد احمد مصطفى
بشير عبد الباسط سالمان عبد الرازق
مصطفى السيد متولى
ابراهيم عبد هللا السيد شلبى
ربيع حسانين السيد متولى
عبد النبى عبد هللا منصور
عادل ابراهيم ذكى
الغنيمى ابراهيم سالمة
حسن عبد السميع حسن عمر
كرم احمد محمود حسن
السيد سليمان محمد عزب
وليد الشحات الدسوقى عطية
وليد الشحات الدسوقى عطية
عالء عبد المولى احمد سند الشيخ
محمد سعيد السيد محمد
محمد مسعد محمد يوسف
وحيد نصر محمد على
حمدى السيد مصطفى خلوى
محمد حسن سالمة مسلم
اشرف محمد حسانين عوض
محمد خلف هللا محمد احمد
هشام زكريا حسن احمد ضيف
هانى عباس ابو المجد مليجى
اشرف سعيد محمود محمد نعمان
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محمد احمد ماهر عبد الحليم
على عبد الدايم على فرماوى
اسامة عبد الكريم غانم عبد الحليم
السيد سليمان محمد عزب
جمال محمد عوض هللا
محمد شاكر ابو الفتوح
ابراهيم الدسوقى السيد سالم
سعيد ابراهيم عباس
محمد عبد الستار محمد زيدان
جمال عبد الناصر كامل
احمد اسماعيل احمد عمران
السيد عبد العليم ابراهيم
عادل عبد المطلب عطيه
مسعد عبد المولى حسب النبى عبد المولى
محسن عدلى الهم عبد اللطيف
محمد حسن عبد العال
محمد عبد الحليم محمد امين
محمد جمال عبالناصر كامل السيد
محمد عرمان عبد الحميد احمد شداد
مجدى عبد هللا سيد احمد
عبد الحميد محمد عبد الحميد
عفيفى مرزوق عفيفى
ممدوح احمد السيد عبد النبى
حمادة السيد عبد العظيم عبد العظيم
كريمة محمد محمود خليل
اسامة عاطف مجاهد يوسف
هانى فتحى عبد الغفار عبد الخالق
يحيى محمد جودة السيد حسن
طارق عبد القادر عمارة محمود
عبد الحميد محمد كامل
جورجى نصيف رزق جرجس
زوهير السيد محمد حامد
مجدى محمد عبد الفتاح على
جودة حمودة ابراهيم صيام
سامية جمال السيد امين
محمد محمود عبده مناف
محمد مصطفى ابراهيم شحاته
صبرى محمد انور زكى
سامى صبحى سالم الشرقاوى
هيثم جالل عبد هللا بركات
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شعبان عبد المنعم حسن
عماد غريب محمد ادريس
خالد زغلول محمدى نوار
عبد هللا محمد عبد هللا خطاب
عبد هللا محمد عبد هللا خطاب
مروة محمد الهادى متولى الدسوقى
احمد محمد عادل عبد المنعم الرباط
هبه حجاج محمود محمد على
اشعار محمد عبد هللا السيد
شيماء محمد مصطفى كمال محروس
دينا حسنى سليمان النجار
علياء " احمد صبرى " عبد الرحمن
رشا رفعت عبد الحميد محروس
سامح محمد السيد سعد
ان بولس ناجى غبلاير
والء حسين عبد الحميد ابو الخير
امير عماد الدين سعيد محمد
مسعود على السيد خميس
محمد السيد حسن محمد
احمد عصام الدين محمود حنفى
احمد محمد السيد محمد غرس الدين
هانى زكى يوسف زكى
السيد جمعة على سالم صيام
عمرو على السيد خميس
إبراهيم همام إبراهيم محمد
سناء سعيد حسنى على بركات
عبير مجدى عبد العظيم عويس
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