


 كشف بأسماء السادة المهندسين 
  "مساعد مدير أعمال" المرشحين لحضور دورة الترقى لوظيفة 

 بقطاع التدريب اإلقليمى للموارد المائية والرى 
 4/3/2020حتى   22/2/2020من  )المجموعة األولى(

 اإلدارة اإلســـــــــــم م
 المركزية لمحطات طلمبات شمال غرب الدلتا اإلدارة  جيهان عبدالفتاح محمود زيتون م/  1
 قطاع الوجه البحرى  ه بسنت محمد أحمد حلم/  2
 اإلدارة العامة صرف مصر العليا بقنا  أسماء سعيد عبدالجليل حشاشم/  3
 اإلدارة العامة لرى سوهاج  لهام ثابت السيد مغربى إم/  4
 دمياط اإلدارة العامة لرى  سمات محمد ناجد عبدهللام/ ن 5
 افدارة العامة للتصميمات بالميكانيكا  منير مسعود تادرس بتاه م/  6
 اإلدارة العامة صرف بنى سويف عبير على حسن عبدالفتاحم/  7
 اإلدارة العامة لرى النوبارية  رانيا رمزى إبراهيم م/  8
 اإلدارة العامة لصرف شمال الدقهلية نشوى محمود سالم عبدالفتاح م/  9

 اإلدارة العامة لرى الجيزة  سلوى عبدهللا عبدالحميد م/  10
 اإلدارة العامة لرى الصالحية  م/ سالى عبدهللا عبدالحميد  11
 فرع دمياط  -اإلدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل   م/ عايدة عبدالعليم أحمد عويس  12
 العامة لقناطر نجع حمادى الجديدةاإلدارة  ابراهيم  م/ عبدالسميع عبدالحميد عبدالسميع 13
 اإلدارة العامة لرى دمياط  م/ محمد محمد محمد الزناتى 14
 اإلدارة العامة لترعة السالم بالمنصورة  م/ ياسمين إبراهيم إبراهيم مصطفى  15
 اإلدارة العامة لرى النصر  م/ سيرة أحمد فرج مخيمر الخولى 16
 اإلدارة العامة لرى جنوب الدقهلية عبدالرحمن م/ إجالل كمال حسن   17
 باسنا اإلدارة العامة لمشروعات تطوير الرى  محمد عبدالعال أحمد فرغلىم/  18
 اإلدارة العامة لمشروعات تطوير الرى بغرب الدلتا  م/ إيناس عبدالمنعم محمد زغربان  19
 األفقى بكفر الشيخ اإلدارة العامة للتوسع  م/ أحمد سعد زكى أحمد 20
 اإلدارة العامة لرى البحيرة   م/ مروة عبدالصادق عبدالمقصود عالم  21
 اإلدارة المركزية لصيانة المجارى المائية  م/ عثمان عصمت عثمان الهيبان  22
 قطاع التخطيط بديوان عام الوزارة  م/ رغدة سعيد سيد على  23
 العامة للمياة الجوفية جنوب الوادى بقنا اإلدارة  م/ مريم خالد محمد زكى  24
 اإلدارة العامة لحماية نيل جنوب رشيد م/ دينا محمد رضا عبدالعزيز على  25
 اإلدارة العامة للتوسع األفقى شرق الدلتا م/ أحمد كمال عبدالحميد سالم سعفان  26
 اإلدارة العامة صرف النوبارية م/ إسالم محمد محمد غريب  27
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 اإلدارة اإلســـــــــــم م
 اإلدارة العامة لمشروعات تطوير الرى بالمنيا    عبدهللا أبو العباسم/ حسناء محمد   28
 اإلدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج  م/ آية محمد إبراهيم حسانين  29
 اإلدارة العامة لصرف شمال المنيا   م/ أحمد ناصر على محمد  30
 هندسة سمالوط  –اإلدارة العامة لرى شرق المنيا  م/ محمد سعد فتحى عبدالعليم  31
 اإلدارة العامة لرى الجيزة  م/ مصطفى عبدالنبى محمد رمضان  32
 اإلدارة العامة لصرف الغربية  أحمد سيد أحمد نصرم/ عبدهللا  33
 اإلدارة العامة لصرف وسط الدقهلية م/ أنس إبراهيم إبراهيم الدسوقى 34
 اإلدارة العامة لصرف القليوبية عبدالرحمن إسالم حسنى م/  35
 اإلدارة العامة لرى النوبارية  م/ محمد حسن على رجب العزازى  36
 حماية الشواطئ بالبحر األحمر ندبا    –ديوان عام مصلحة الرى  م/ محمد كمال الدين محمد العربى 37
 الجوفية بجنوب سيناءافدارة العامة للمياة  م/ أحمد محمد السيد متولى زايد  38
 اإلدارة العامة صرف دمياط بطلخا الدقهلية  م/ أحمد أنور حامد عبدالسالم  39
 اإلدارة العامة صرف شرق كفر الشيخ  م/ محمد محمود السيد أحمد خليفة  40
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 اإلدارة اإلســـــــــــم م
 لصرف شمال البحيرة اإلدارة العامة  م/ أسامة عبدالمنصف عبدالباعث  1
 اإلدارة العامة للمياة الجوفية لشمال الوادى بالمنيا  م/ أحمد محمد فتحى إسماعيل 2
 اإلدارة العامة لصرف وسط الدقهلية م/ محمد على محمود أبو ستيت  3
 اإلدارة العامة لقناطر أسيوط  م/ مينا ماهر ثابت اسكندر 4
 اإلدارة العامة غربية  شهاوى م/ إيمان عمر أحمد  5
 اإلدارة العامة لصرف أسيوط  م/ محمد طلعت أحمد عبدالعال 6
 تطوير رى غرب الدلتا  م/ محمود مصطفى السعيد إبراهيم  7
 تنفيذ المشروعات بتوشكى  م/ أحمد يسرى السيد فودة 8
 الدقهليةاإلدارة العامة لصرف جنوب  م/ محمد إبراهيم عبدالفتاح محمد شرف 9

 اإلدارة العامة لصرف كوم امبو  م/ خليل حسين خليل حسن  10
 اإلدارة العامة لصرف شمال الدقهلية بالمنصورة  م/ محمد ماجد عبدالحق حمزة  11
 اإلدارة العامة للتوسع األفقى غرب الدلتا م/ نور مجدى نصر الدين غراب  12
 العامة للتصميمات واإلنشاءات بالصرفاإلدارة  م/ سارة هيثم عبدالصمد حسين  13
 اإلدارة العامة لصرف الوادى الجديد  م/ محمد عادل حسن عمران  14
 اإلدارة العامة لصرف شمال المنيا  م/ بيتر عادل زكى سدره 15
 قطاع التخطيط بديوان عام الوزارة  م/ شيماء جمعة حافظ رسالن  16
 اإلدارة العامة لرى القليوبية  م/ شرين السيد عبدالخالق  17
 اإلدارة العامة لصرف الغربية  م/ زكريا فكرى إبراهيم الغنيمى 18
 اإلدارة العامة لصرف شمال البحيرة  م/ سارة محمد فتحى عبدالسالم زهران  19
 حماية الشواطئ باإلسكندرية  م/ عزة أحمد زكريا عيسى السيد  20
 اإلدارة العامة لرى غرب الدقهلية  م/ مصطفى عبدالحليم مصطفى على  21
 اسنا  –حماية وتطوير نهر النيل باسوان  م/ أالء أحمد عبدالباسط  22
 قطاع مياة النيل  م/ إبرام عماد ميخائيل جرجس 23
 قطاع الخزانات  م/ عادل أحمد الضوى  24
 اإلدارة العامة للمياة الجوفية بالغردقة م/ إسراء حجاج أمين موسى  25
 لتطوير وحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى اإلدارة العامة  أحمد محمد زيدان عاشورم/  26
 اإلدارة العامة للمياة الجوفية بالخارجة ودرب األربعين    م/ أحمد محمد عبدالعزيز سليمان 27
 اإلدارة العامة لصرف شمال البحيرة  م/ عبدالرحمن أحمد محمد زيتون  28
 إقليم صرف القناة وسيناء  محمد عمر م/ بسمة السيد على  29
 اإلدارة العامة للموارد المائية والرى بغرب قنا  م/ محمود أحمد عبده أحمد  30
 اإلدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل باسنا  م/ هشام أحمد عبدالحفيظ سليمان  31
 اإلدارة العامة صرف الدلنجات  م/ حسام طلعت عبدالسالم هالل 32
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 اإلدارة اإلســـــــــــم م
 لصرف كوم امبو بهيئة الصرفاإلدارة العامة  م/ أرميا رزق هللا خليل روفائيل 33
 معهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى للبحوث  م/ رشا أحمد محمد شبانة  34
 اإلدارة العامة للمياة الجوفية ودرب األربعين  م/ إسالم محمد عبدالمعطى سعيد  35
 اإلدارة العامة للموارد المائية والرى بغرب الفيوم  م/ مصطفى جودة رجب قطب  36
 اإلدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بمصلحة الرى  م/ أحمد عيد نصر بحيرى  37
 اإلدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى  م/ أحمد مصطفى حسين مصطفى  38
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