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اســــم الموظـــــــفرقــم فــرد االساسى الجھة المرقى الیھاالوظیفة المرقى الیھام
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قبل العالوة

عالوة 
ترقیة

شركة میاه الشرب و الصرف الصحــى بالبحـــیرة
قطاع الموارد البشریة و االداریة
االدارة العامة للموارد البشریة

اسامھ محمد السید خضر ١٦٨٠ ١٧١٥٫٥٥محطة معالجة صرف الخیرىكبیر مھندسین١ ١٦٠٩٫٨٥١٠٥٫٧٠
ناجى احمد محمد بدوى ٢٠٦٣٦ ١٣٥٧٫٠٧مركز صیانة شبكات صرف أبوالمطامیركبیر مھندسین٢ ١٢٦٨٫٢٩٨٨٫٧٨

ولید عبد المنعم عبد الرحمن نصیر ٢٢٩٣ ١٦٢٤٫٥٣محطات الصرف الصحىكبیر مھندسین٣ ١٥١٨٫٨٣١٠٥٫٧٠
ناصر توفیق عبد المقصود ابو زید ٢٢٩٤ ١٦٨٥٫٤٦محطة میاه العباسى (الدلنجات)كبیر مھندسین٤ ١٥٧٩٫٧٦١٠٥٫٧٠

شاكر عبد الكریم عبد الجلیل الزغاوى ٢٣٧٣ ١٤٩٨٫٠٩بحوث الشبكات (میاه شرب - صرف صحى )كبیر مھندسین٥ ١٤٠٠٫٠٨٩٨٫٠١
عادل رضوان رضوان عطیھ ٢٢٩٥ ١٥٦٠٫٢٣میاه الشربكبیر مھندسین٦ ١٤٥٨٫١٦١٠٢٫٠٧
صبرى امین حسن الربیعى ٢٣٦٠ ١٥٦٦٫٥٥محطة میاه شرق إیتاى البارودكبیر مھندسین٧ ١٤٦٤٫٠٧١٠٢٫٤٨

عصام اسماعیل زكى اسماعیل ٢٣٥٦ ١٥٥٩٫٢١بحوث الشبكات (میاه شرب - صرف صحى )كبیر مھندسین٨ ١٤٥٧٫٢١١٠٢٫٠٠

جیھان محمد على نجم ٣٤٥٦ ١٠٠١٫٧٣تنفیذاالعمال المدنیةوالمعماریةمھندس مشروعات١ ٩٣٦٫٢٠٦٥٫٥٣
ورده ممدوح محمد الشابورى ٣٤٧٤ ٩٩٤٫٢١محطة معالجة صرف إیتاى البارودمھندس تشغیل صرف٢ ٩٢٩٫١٧٦٥٫٠٤

محمد ابراھیم محمد یوسف ٣٧٢٠ ٩٩٤٫٢١صیانةالمعدات الكھربائیةوالمیكانیكیةمدیر إدارة صیانة المعدات الكھربائیة والم٣ ٩٢٩٫١٧٦٥٫٠٤
عالء صفوت الجارحي دغیدي ٣٧٦٥ التشیكىمھندس تشغیل میاه٤ ٨٨٧٫١٠محطة انتاج كفر الدوار١ ٨٢٩٫٠٧٥٨٫٠٣

محمد انور محمد القزاز ٣٤٦٧ ٩٨٧٫٨٩تنفیذاالعمال المدنیةوالمعماریةمھندس مشروعات٥ ٩٢٣٫٢٦٦٤٫٦٣
ماجد یوسف عبدالعظیم عیاد ٣٤٦٨ ٩٨٧٫٨٩محطة میاه ابو المطامیرمھندس تشغیل میاه٦ ٩٢٣٫٢٦٦٤٫٦٣

امیمھ عبدالحى عبدالعزیز عبد الحى ٣٤٦٩ ١٠٠٥٫١٥محطة میاه بدرمدیر محطة میاه٧ ٩٣٩٫٣٩٦٥٫٧٦
ایھاب محمد مبروك محمد خلیل ٣٤٧٣ ١٠٣٩٫٧٩بحوث المحطات(میاه شرب-صرف صحى)مھندس مشروعات٨ ٩٧١٫٧٧٦٨٫٠٢
سامح رمضان عبد العظیم مسلم ٣٥٠٠ ٩٨٧٫٨٢تنفیذاالعمال المدنیةوالمعماریةمھندس مشروعات٩ ٩٢٣٫٢٠٦٤٫٦٢

ھدى زغلول سعد حجازى ٣٧٧٢ ٨٩٣٫٨٦التخطیطمھندس تخطیط وتطویر١٠ ٨٣٥٫٣٨٥٨٫٤٨

أمیرة عبد العاطى عبد العزیز عبد العاطى ٣٧٦١ ٧٩٢٫٨٣تخطیط وتصمیم البرامجمھندس تكنولوجیا معلومات١ ٧٤٠٫٩٦٥١٫٨٧
عمرو ابراھیم خلیل عبد الوھاب العرجاوى ٥٨٣٨ التشیكىمھندس تشغیل میاه٢ ٧٥٤٫٧٧محطة انتاج كفر الدوار١ ٧٠٥٫٣٩٤٩٫٣٨

محمد على عبد الخالق رجب ٣٧٧٣ ٧٩٣٫٨٢محطة میاه ابیسمھندس تشغیل میاه٣ ٧٤١٫٨٩٥١٫٩٣
منال على محمد احمد غالب ٤٤٩١ ٧١٤٫٦١تنفیذاالعمال المدنیةوالمعماریةمھندس مشروعات٤ ٦٦٧٫٨٦٤٦٫٧٥

ھبھ محمد جمال عبد المعطى الولیلى ٤٥٣٥ ٦٤٢٫٥٢تنفیذاالعمال المدنیةوالمعماریةمھندس مشروعات٥ ٦٠٠٫٤٩٤٢٫٠٣
احمد صبحى عبد العزیز رمضان ٥٨٤٤ ٦٠٥٫٧٢محطة میاه البستانمھندس تشغیل میاه٦ ٥٦٦٫٠٩٣٩٫٦٣

عمرو متولى ریاض متولى الضوى ٥٨٤٣ عقد٤مھندس تشغیل میاه٧ ٥٧٤٫٠١محطة انتاج كفر الدوار٢ ٥٣٦٫٤٦٣٧٫٥٥
احمد سعید على احمد صالح ٥٨٨٩ ٥٧٤٫٠١التفتیش الفنى (الصرف الصحى)مھندس صیانة میكانیكیة٨ ٥٣٦٫٤٦٣٧٫٥٥

اسامھ على عوض نصر ٧٢٩٧ ٦٤٩٫٦٣محطة میاه كوم القناطرمھندس تشغیل میاه٩ ٦٠٧٫١٣٤٢٫٥٠
محى الدین عبد الحى عبده عبد الحفیظ ٥٩٧١ عقد٤مھندس تشغیل میاه١٠ ٦٠١٫٦٠محطة انتاج كفر الدوار٢ ٥٦٢٫٢٤٣٩٫٣٦

احمد حنفى محمود حافظ ٧١٠٦ ٦٣٥٫٤٣تخطیط وتصمیم البرامجمھندس تكنولوجیا معلومات١١ ٥٩٣٫٨٦٤١٫٥٧
احمد محمد السید بدوى ٧٨٧٧ ٦٨١٫٤٩التفتیش الفنى (الصرف الصحى)مھندس صیانة كھربائیة١٢ ٦٣٦٫٩١٤٤٫٥٨

سعید مصطفى زكى محمود الحمراوى ٥٨٤٦ ٥٤٠٫٠٨محطة میاه ابیسمھندس تشغیل میاه١٣ ٥٠٤٫٧٥٣٥٫٣٣
محمد عبد الشافى مصطفى كبشھ ٥٨٢٦ ٥٩٥٫٨٥محطة میاه غرب إیتاى البارودمھندس تشغیل میاه١٤ ٥٥٦٫٨٧٣٨٫٩٨

باھى مخیمر باھى ابوزید ٥٨٦٢ ٥٦٣٫٢٢محطة انتاج إدفینامھندس تشغیل میاه١٥ ٥٢٦٫٣٧٣٦٫٨٥
احمد عبد المنعم خضر دغیدى ٥٨٥٥ ٦٠٢٫٦٥المعایرة و صیانة أجھزة القیاسمھندس صیانة كھربائیة١٦ ٥٦٣٫٢٢٣٩٫٤٣
احمد محمد محمود ابو العیش ٥٨٥٤ عقد٤مھندس تشغیل میاه١٧ ٥٦٣٫٢٢محطة میاه دمنھور٢ ٥٢٦٫٣٧٣٦٫٨٥
حاتم عبد العزیز عبد اهللا بحر ٥٨٧٤ ٦٠٢٫٦٥محطة میاه كوم حمادةمھندس تشغیل میاه١٨ ٥٦٣٫٢٢٣٩٫٤٣

السید ابراھیم عبد الحلیم طلحھ ٥٨٨٥ ٦٠٢٫٦٥مركز صیانة شبكات صرف كفر الدوارمھندس تشغیل صرف١٩ ٥٦٣٫٢٢٣٩٫٤٣
ایھاب امین ابراھیم درویش ٥٨٨٧ ٦٠٢٫٦٥محطة معالجة صرف الكوم األخضرمھندس تشغیل صرف٢٠ ٥٦٣٫٢٢٣٩٫٤٣

عمرو عماد خلیل محمد خلیل ٥٨٨٨ ٥٦٣٫٢٢صیانةالمعدات الكھربائیةوالمیكانیكیةمھندس صیانة كھربائیة٢١ ٥٢٦٫٣٧٣٦٫٨٥
محمد على حسن على ٥٩٠٦ ٥٦٣٫٢٢تنفیذاالعمال المیكانیكیةوالكھربائیةمھندس مشروعات٢٢ ٥٢٦٫٣٧٣٦٫٨٥

عبد المسیح شوقى بشاى جرجس  شنودة ٥٩٠٧ ٥٦٣٫٢٢محطة میاه ابتوكمھندس تشغیل میاه٢٣ ٥٢٦٫٣٧٣٦٫٨٥

عبد الحمید محمود القسطاوى ١٤٥٢ ١٨٠٥٫٠٦اداره المخازنكبیر محاسبین١ ١٦٩٩٫٣٦١٠٥٫٧٠
خالد مصطفى عبد المعطى المسلمانى ١٧٧٠ ١٧٣٧٫١١اداره المخازنكبیر محاسبین٢ ١٦٣١٫٤١١٠٥٫٧٠

میخائیل نسیم سعد ابراھیم ٣٤٣٠ ١٣١٣٫٩٦التكالیفكبیر محاسبین٣ ١٢٢٨٫٠٠٨٥٫٩٦
اشرف فوزى شعبان نعمھ اهللا ١٥٢٦ ١٣٩١٫٠٩فرع أبو حمصكبیر محاسبین٤ ١٣٠٠٫٠٨٩١٫٠١



(                   ) تابع قرار رقم
من ٢٦الصادر بتاریخ            /         /  صفحة ٢

اســــم الموظـــــــفرقــم فــرد االساسى الجھة المرقى الیھاالوظیفة المرقى الیھام
بعد العالوة

االساسى 
قبل العالوة

عالوة 
ترقیة

شركة میاه الشرب و الصرف الصحــى بالبحـــیرة
قطاع الموارد البشریة و االداریة
االدارة العامة للموارد البشریة

عاطف السید حسین عبید ٢٢٩٨ ١٧٩٣٫٢٩فرع دمنھور مدینةكبیر محاسبین٥ ١٦٨٧٫٥٩١٠٥٫٧٠
على محمد محمد محفوظ ٢٢٩٧ التشیكىكبیر محاسبین٦ ١٧٢٠٫٥٢محطة میاه دمنھور١ ١٦١٤٫٨٢١٠٥٫٧٠
حمدى رشاد كمال سلطان ١٧٧٤ ١٧٦٤٫٤٣التفتیش المالىكبیر محاسبین٧ ١٦٥٨٫٧٣١٠٥٫٧٠
احمد سعد محمد الشیمى ١٧٦٠ ١٧١٤٫٢٥صغار المشتركین (الصرف الصحى)كبیر محاسبین٨ ١٦٠٨٫٥٥١٠٥٫٧٠

شریف على محمود حسن ١٧٧٦ ١٧١٤٫٢٥األستحقاقاتكبیر محاسبین٩ ١٦٠٨٫٥٥١٠٥٫٧٠
ماجد محمد سلومھ عبد الرحیم ١٧٧٨ ١٧٩٧٫٠٧اداره المخازنكبیر محاسبین١٠ ١٦٩١٫٣٧١٠٥٫٧٠

محمد محمود شمس الدین عبد الفتاح سالم ١٧٨٦ ١٧٩١٫٠٤المراجعةكبیر محاسبین١١ ١٦٨٥٫٣٤١٠٥٫٧٠
حسن محمد جابر حسن عبد الرحمن ١٧٨٧ ١٧٨٦٫٩٩التكالیفكبیر محاسبین١٢ ١٦٨١٫٢٩١٠٥٫٧٠

اشرف كامل محمد الخرادلى ٢٢٩٦ ١٦٢٨٫٥٠فرع شبراخیتكبیر محاسبین١٣ ١٥٢٢٫٨٠١٠٥٫٧٠
عالء السید السید فاید ٢٢٩٩ ١٦٢٥٫٥٢فرع الرحمانیةكبیر محاسبین١٤ ١٥١٩٫٨٢١٠٥٫٧٠

فتحى محمود محمد قریطم ١٤٦٥ ١٦٠٢٫٢٦فرع حوش عیسىكبیر محاسبین١٥ ١٤٩٧٫٤٤١٠٤٫٨٢
رضا محمد حمیده الدفراوى ٢٣٩٦ ١٦٠٢٫٣٧اداره المخازنكبیر محاسبین١٦ ١٤٩٧٫٥٤١٠٤٫٨٣

محمد احمد توفیق التحفھ ٢٧٩٤ ١١٥٥٫٨٦فرع دمنھور مدینةمراجع١ ١٠٨٠٫٢٤٧٥٫٦٢
على احمد فؤاد على مكى ٢٨٢٤ ١٠٤٧٫٧٧قطاع الخدمات الفنیھ والورشمحاسب٢ ٩٧٩٫٢٢٦٨٫٥٥

محمود عید یوسف الدمنھورى ٣٠٠٧ ١١١١٫٠٩اداره تخطیط االحتیاجاتمحاسب٣ ١٠٣٨٫٤٠٧٢٫٦٩
أحمد عبد المجید عبد الاله الجمل ٢٤٤٥ ١١٥٧٫٠٦محطة معالجة صرف الوفائیة ( الدلنجات )محاسب٤ ١٠٨١٫٣٦٧٥٫٧٠

وسام احمد فوزى قندیل ٢٦٦٧ ١١٥٨٫٧٩العدادات ذات الدفع المسبقمدیر إدارة العدادات ذات الدفع المسبق٥ ١٠٨٢٫٩٨٧٥٫٨١
سلیمان المین سلیمان درویش ٣٤٢٩ ١٠٠٠٫٥٤محطة میاه أبو حمصمحاسب٦ ٩٣٥٫٠٨٦٥٫٤٦

محمد شحاتھ ابراھیم مبروك ٣٤٣٣ ١٠١١٫٣٩فرع وادى النطرونمراجع٧ ٩٤٥٫٢٢٦٦٫١٧
حازم محمد رفعت السنوسى ٣٤٤٦ التشیكىمحاسب٨ ١٠٥٢٫٤٣محطة انتاج كفر الدوار١ ٩٨٣٫٥٨٦٨٫٨٥

محمد سعید احمد الشریف ٣٤٣٦ عقد٤محاسب٩ ١٠٠٠٫٥٤محطة انتاج كفر الدوار٢ ٩٣٥٫٠٨٦٥٫٤٦
كامل محمد كامل الحوفى ٣٤٣٩ ١٠٠٠٫٥٤التكالیفمحاسب١٠ ٩٣٥٫٠٨٦٥٫٤٦

على صالح الدین خلیل صدقھ ٣٥١٢ ١٠٠٠٫٥٤الحسابات المالیةمحاسب١١ ٩٣٥٫٠٨٦٥٫٤٦
یاسر ابراھیم محمد السید جبریل ٣٥١٣ ١٠٠٠٫٦٥فرع كوم حمادهمراجع١٢ ٩٣٥٫١٩٦٥٫٤٦

احمد محمد السعید بعیص ٣٧٩٠ ٩٨٦٫٨٩المراجعةمراجع١٣ ٩٢٢٫٣٣٦٤٫٥٦
محمد صبحي عطیة حمد ٣٥١٥ ٩٤٨٫٣٣التفتیش المالىمحاسب١٤ ٨٨٦٫٢٩٦٢٫٠٤

اماني احمد محمد عبد الباقي ٣٥٢٣ ٩٣٧٫٧٣فرع شبراخیتمراجع١٥ ٨٧٦٫٣٨٦١٫٣٥
نسرین عطا اهللا اسماعیل ابو السعود ١٨٣٥ ١٣٠٨٫٤٩صغار المشتركین (میاه الشرب)محاسب١٦ ١٢٢٢٫٨٩٨٥٫٦٠

حسین السید حسین عاصي ٣٧٩٢ ٨٦٨٫٤٨المراجعةمراجع١٧ ٨١١٫٦٦٥٦٫٨٢
محمود احمد محمد حسن دمیس ٢٤٤١ ١١٩٩٫٩٥فرع الرحمانیةمراجع١٨ ١١٢١٫٤٥٧٨٫٥٠

عطیھ فتحى حسن الخولى ٢٤٥٣ ١٣٠٩٫٤١فرع أبو المطامیرمراجع١٩ ١٢٢٣٫٧٥٨٥٫٦٦
سعید سعد حامد سالم ٢٤٣٦ ١٢٣٤٫١٩مركز صیانة شبكات صرف دمنھورمراجع٢٠ ١١٥٣٫٤٥٨٠٫٧٤

ولید موفق محمد حلوه ٣٤٣٢ ٩٩٤٫٢١المراجعةمراجع٢١ ٩٢٩٫١٧٦٥٫٠٤
محمد مصطفى شحاتة قاسم ٣٤٣٥ ٩٩٤٫٢١فرع إدكومراجع٢٢ ٩٢٩٫١٧٦٥٫٠٤
حسن شحاتھ ابراھیم مبروك ٣٤٣٧ ٩٩٤٫٢١انتاج وادي النطرونمحاسب٢٣ ٩٢٩٫١٧٦٥٫٠٤

طارق عبد الھادي علي عبد الرحمن ٣٧٩٣ ٨٩٣٫٨٥فرع حوش عیسىمراجع٢٤ ٨٣٥٫٣٧٥٨٫٤٨
ریحاب على سرور على ٣٥١٧ ٩٣١٫٤١ا٠صغار المشتركینمحاسب٢٥ ٨٧٠٫٤٨٦٠٫٩٣

محمد عبد السالم حسن محمد ٣٥١٨ ٩٧٩٫٦٥فرع وادى النطرونمراجع٢٦ ٩١٥٫٥٦٦٤٫٠٩
ولید محمد شفیق ابراھیم الصاوى خلیل ٣٥٢٠ ٩٣١٫٤١التفتیش المالىمحاسب٢٧ ٨٧٠٫٤٨٦٠٫٩٣

محمد اسماعیل محمد نوار ٣٥٢٢ ٩٣١٫٤١حسابات المخازنمحاسب٢٨ ٨٧٠٫٤٨٦٠٫٩٣
ریھام محمد احمد سرور ٣٥٢٦ ٩٣١٫٤١فرع دمنھور مدینةمراجع٢٩ ٨٧٠٫٤٨٦٠٫٩٣
لبنى محمد احمد خیر اهللا ٣٧٨٣ ٨٩٣٫٨٥صغار المشتركین (میاه الشرب)محاسب٣٠ ٨٣٥٫٣٧٥٨٫٤٨

محمد عبد العلیم عبد الحمید النیدانى ٣٧٩١ ٨٦٩٫٠٤محطة میاه منیة السعیدمحاسب٣١ ٨١٢٫١٩٥٦٫٨٥
سحر فكرى محمد حسین ٣٧٩٧ ٨٩٨٫١٧مركز صیانة شبكات صرف كوم حمادهمراجع٣٢ ٨٣٩٫٤١٥٨٫٧٦
میمي قاسم احمد ماضي ٣٨١٥ ٨٦٩٫٠٤محطة معالجة صرف أبو حمصمحاسب٣٣ ٨١٢٫١٩٥٦٫٨٥

محمود السید احمد حموده ٢٤١٦ ١٢٣٥٫٦٤كبار المشتركین (الصرف الصحى)محاسب٣٤ ١١٥٤٫٨٠٨٠٫٨٤
صفاء ابراھیم الدسوقى محمد عوده ٣٠٣٣ ٩٥٦٫٥٨الضرائبمحاسب٣٥ ٨٩٤٫٠٠٦٢٫٥٨
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محمد عبد العظیم أحمد الشریف ٣٦٥٦ ٩٠٥٫٦٥محطة معالجة صرف بركة غطاسمحاسب٣٦ ٨٤٦٫٤٠٥٩٫٢٥
مرضى عبد الحمید حسن أبو میرة ٣٦٨٨ ٨٧٥٫٤٥محطة معالجة صرف بسنتواىمحاسب٣٧ ٨١٨٫١٨٥٧٫٢٧

عاطف عبد المنعم عبد الحمید ابو زید ٢٦٥٦ ١٢٧١٫٦١فرع حوش عیسىمراجع٣٨ ١١٨٨٫٤٢٨٣٫١٩
عماد صبحى شعبان حرحش ٢٨٥٩ ١٠٩٧٫٥٦قطاع الخدمات الفنیھ والورشمحاسب٣٩ ١٠٢٥٫٧٦٧١٫٨٠
احمد فاروق محمود الحداد ٢٩١٦ ١١٤٩٫٢٠الضرائبمحاسب٤٠ ١٠٧٤٫٠٢٧٥٫١٨

عماد محمد السید زیدان ١٩٤٢ ١٢٤٣٫٤٦محطة معالجة صرف منشیة الحریةمحاسب٤١ ١١٦٢٫١١٨١٫٣٥
عاطف حسنین عبد الرحمن سالمھ ٢٨٥٢ ١١٨٦٫٩٧فرع دمنھور ریفمراجع٤٢ ١١٠٩٫٣٢٧٧٫٦٥

محمد زغلول محمد رزق ٢٨٤١ ١١٩٩٫٤٦فرع كوم حمادهمراجع٤٣ ١١٢٠٫٩٩٧٨٫٤٧
عادل احمد السید حسب اهللا ٢٦٦٢ ١١٩٢٫٨٦كبار المشتركین (میاه الشرب)محاسب٤٤ ١١١٤٫٨٢٧٨٫٠٤

اشرف ابو الحمد السید عبد الرحمن ٢٠٨٥ ١٣٠٠٫٧٨فرع كفر الدوار مدینةمراجع٤٥ ١٢١٥٫٦٨٨٥٫١٠
ولید معروف عبد الغفار عبد المجید ٢٤١٤ ١١٥٥٫٤٦فرع جنوب التحریرمراجع٤٦ ١٠٧٩٫٨٧٧٥٫٥٩

محمد طھ محمد الھواش ٢٧١١ ١٠٩٧٫٥٦اداره المخازنمحاسب٤٧ ١٠٢٥٫٧٦٧١٫٨٠
احمد عبد الوھاب احمد عبده ٢٩٧٦ ١٠٩٧٫٥٦محطة معالجة صرف شرنوبمحاسب٤٨ ١٠٢٥٫٧٦٧١٫٨٠

محمود صبحى محمد الوزیرى ٢٩٥٨ ١١٩٢٫٨٦مركز صیانة شبكات صرف إدكومراجع٤٩ ١١١٤٫٨٢٧٨٫٠٤
عالء الدین السید صبحى ابو سالم ٢٠٣٩ ١٢٨٣٫٠٥فرع المحمودیةمراجع٥٠ ١١٩٩٫١١٨٣٫٩٤

سعید حسن ابراھیم زاید ٢٣٣٠ ١٢٤٣٫٤٣فرع دمنھور ریفمراجع٥١ ١١٦٢٫٠٨٨١٫٣٥
عوض السید عبد السالم روتان ٢٩٧٧ ١٠٩٧٫٥٦فرع كفر الدوار ریفمراجع٥٢ ١٠٢٥٫٧٦٧١٫٨٠

عاطف عثمان عبد الحمید مصطفى ٣١٥٥ ١١٦٠٫٩٢فرع جنوب التحریرمراجع٥٣ ١٠٨٤٫٩٧٧٥٫٩٥
محمد عوض محمد مراد ٣٠٢٢ ١٠٦٣٫٧٣تخطیط األحتیاجاتمحاسب٥٤ ٩٩٤٫١٤٦٩٫٥٩

ایمن محمد اسماعیل حسن مبارك ٢٩٩٢ ١١١٢٫٩٨فرع كفر الدوار ریفمراجع٥٥ ١٠٤٠٫١٧٧٢٫٨١
طارق احمد محمد القزاز ١٨٥٠ ١٢٦١٫٥١اداره المشتریاتمحاسب٥٦ ١١٧٨٫٩٨٨٢٫٥٣

محمد مصطفى احمد سالم ٢٩٨٦ ١١١٢٫٩٨فرع كوم حمادهمراجع٥٧ ١٠٤٠٫١٧٧٢٫٨١
محمد حافظ فھیم نوفل ٢٩٥٧ ١٢١٠٫١٠محطة میاه العباسى (الدلنجات)محاسب٥٨ ١١٣٠٫٩٣٧٩٫١٧

باسم عبد السالم عبد اهللا خلیفھ ٣٥١٦ ٩٧٤٫٢٦المراجعةمراجع٥٩ ٩١٠٫٥٢٦٣٫٧٤
ایمن محمد فاروق ریاض محمد ٣٥٢٤ ٩٦٧٫٨٢المراجعةمراجع٦٠ ٩٠٤٫٥٠٦٣٫٣٢

وداد محمود عبد الحمید الجیزاوى ٣٣٩٣ ٨٩٨٫٧٧المراجعةمراجع٦١ ٨٣٩٫٩٧٥٨٫٨٠
محمد فایز عطیة ندا ٣٧٨٩ ٨٦٥٫٦٢اداره المشتریاتمحاسب٦٢ ٨٠٨٫٩٩٥٦٫٦٣

ایھاب نزیھ محمد منصور ٣٧٩٥ ٩٠٣٫٦٢التفتیش المالىمحاسب٦٣ ٨٤٤٫٥٠٥٩٫١٢
اكرم یحیى راضى المحرقاوى ٣٨٠٢ ٨٦٥٫٦٢محطة معالجة صرف النجیلةمحاسب٦٤ ٨٠٨٫٩٩٥٦٫٦٣

محمد عبد اهللا عبد العزیز عبد اهللا ٤١٣٦ ٨٩٩٫٩٧فرع جنوب التحریرمراجع٦٥ ٨٤١٫٠٩٥٨٫٨٨
عنتر عطیة سید احمد ٣٦١٢ ١٠٨٢٫٣٦فرع أبو حمصمراجع٦٦ ١٠١١٫٥٥٧٠٫٨١

عید شعبان محمد خلیف ٣٦٤٧ ٨٧٢٫٠٩محطة معالجة صرف منشیة الحریةمحاسب٦٧ ٨١٥٫٠٤٥٧٫٠٥
محمد حسن حامد عتمان ١٥٣٩ ١٤٧٦٫٣٦فرع شبراخیتمراجع٦٨ ١٣٧٩٫٧٨٩٦٫٥٨

محمد حسن مصطفى نور الدین ١٩٣٠ ١٤٤٠٫٤٠اداره المشتریاتمحاسب٦٩ ١٣٤٦٫١٧٩٤٫٢٣
ھانى احمد عبده على ٢٧٨٧ ١٢٩٥٫٧٤مركز صیانة شبكات صرف حوش عیسىمراجع٧٠ ١٢١٠٫٩٧٨٤٫٧٧

ھانى عبد الال دسوقى محمد شلبى ٢٧٩٥ ١١٧٠٫٩٢فرع حوش عیسىمراجع٧١ ١٠٩٤٫٣٢٧٦٫٦٠
خالد فرج ھنداوى مرزوق ٢٩١٣ ١١٠٦٫٢٤محطة میاه حوش عیسىمحاسب٧٢ ١٠٣٣٫٨٧٧٢٫٣٧

على معوض محمد عید ٢٩٠٦ ١١٩٢٫١٦مركز صیانة شبكات صرف المحمودیةمراجع٧٣ ١١١٤٫١٧٧٧٫٩٩
یوسف رشاد محمد الزقم ٢٩٠٠ ١١٠٦٫٥٦مركز صیانة شبكات صرف رشیدمراجع٧٤ ١٠٣٤٫١٧٧٢٫٣٩

عادل یوسف عبد المقصود یوسف ٢٣٣٨ ١٢٢٨٫٨١فرع كفر الدوار مدینةمراجع٧٥ ١١٤٨٫٤٢٨٠٫٣٩
محمد رمضان ابراھیم حرفوش ٢٨٧٠ ١١٠٦٫٥٦فرع كوم حمادهمراجع٧٦ ١٠٣٤٫١٧٧٢٫٣٩

محمد سعید على البنا ٢٢٤٣ ١٢٥٨٫٩١فرع دمنھور مدینةمراجع٧٧ ١١٧٦٫٥٥٨٢٫٣٦
حسن احمد احمد عقده ٣٠٦٠ ١٠٦٨٫١٦اداره العقودمحاسب٧٨ ٩٩٨٫٢٨٦٩٫٨٨

سعید ابراھیم عبد العلیم سلومھ ٢٣٦٥ ١٢٥٨٫٩١فرع كفر الدوار ریفمراجع٧٩ ١١٧٦٫٥٥٨٢٫٣٦
فھمى محمد فھمى عمر ٢٧١٥ ١١٥٧٫٠٢فرع شبراخیتمراجع٨٠ ١٠٨١٫٣٣٧٥٫٦٩

محمد محمود محمد الروینى ١٩٢٠ ١٣٦٩٫٨٥مركز صیانة شبكات صرف شبراخیتمراجع٨١ ١٢٨٠٫٢٣٨٩٫٦٢
وائل عبد الحمید موسى عویس ٣٠٨٥ ١٠٦٨٫١٦محطة معالجة صرف إیتاى البارودمحاسب٨٢ ٩٩٨٫٢٨٦٩٫٨٨

ھیثم نبیل عباس ابراھیم ٣٧٨٥ ٨٦١٫٧٤الحسابات المالیةمحاسب٨٣ ٨٠٥٫٣٦٥٦٫٣٨
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دالیا فرید فھیم حسن ٣٧٨٦ ٨٩٩٫٨٢متابعة مؤشرات األداءمحاسب٨٤ ٨٤٠٫٩٥٥٨٫٨٧
ایھاب احمد عبد العال عبد اهللا ٣٧٨٧ ٨٦١٫٧٦حسابات المخازنمحاسب٨٥ ٨٠٥٫٣٨٥٦٫٣٨

احمد سمیر مدني ناجي ٣٧٨٨ ٨٦١٫٧٦صغار المشتركین (میاه الشرب)محاسب٨٦ ٨٠٥٫٣٨٥٦٫٣٨
عصام عماد امین عمار ٣٨٠١ ٨٦١٫٧٦اداره المخازنمحاسب٨٧ ٨٠٥٫٣٨٥٦٫٣٨

محمد زكریا خمیس علوانى ٣٣٥٤ ١٠١٣٫٣٤حسابات المخازنمحاسب١ ٩٤٧٫٠٥٦٦٫٢٩
یاسر فتحى ابراھیم على عرفھ ٣١٤٠ ١٠١٠٫٢٠فرع كفر الدوار ریفمراجع٢ ٩٤٤٫١١٦٦٫٠٩

محمد على حسن السالمونى ٣١٢٨ ١٠٤٩٫٤٥فرع دمنھور مدینةمراجع٣ ٩٨٠٫٧٩٦٨٫٦٦
ھناء حامد على الزقم ٤٧٧٤ ٥٧٧٫٩٩محطة میاه شرق إیتاى البارودمحاسب٤ ٥٤٠٫١٨٣٧٫٨١

أحمد حامد عبد اهللا احمد جمعھ ٤٧٣٤ ٦٣٦٫٨٠فرع كفر الدوار ریفمراجع٥ ٥٩٥٫١٤٤١٫٦٦
ماجد سالم مصطفى عبده ٤٨٥٢ ٦٣٦٫٨٠فرع دمنھور ریفمراجع٦ ٥٩٥٫١٤٤١٫٦٦
مصطفى احمد على نوار ٧٠٥٤ ٦٤٢٫٣٢الحسابات المالیةمحاسب٧ ٦٠٠٫٣٠٤٢٫٠٢

محمود عاطف عبد الحمید البھتیمى ٥٩٧٢ ٥٤٠٫٠٨اداره المشتریاتمحاسب٨ ٥٠٤٫٧٥٣٥٫٣٣
سامى محمد محمد على ابو العنین ٦١٧٤ ٦١٢٫٦٩فرع رشیدمراجع٩ ٥٧٢٫٦١٤٠٫٠٨

رشید مصطفى عبده الجمال ٦١٢٧ ٥٧٢٫٦١محطة معالجة صرف رشیدمحاسب١٠ ٥٣٥٫١٥٣٧٫٤٦
عالء انور سعد كامل ٥٩٩٧ ٥٧٢٫٦١فرع أبو حمصمراجع١١ ٥٣٥٫١٥٣٧٫٤٦

محمد سعد محمد عرایس ١٧٩٢ ١٦١٢٫٠٤معامل میاه الشربكبیر كیمیائیین١ ١٥٠٦٫٥٨١٠٥٫٤٦
رضا حامد على قطب ٢٣٨٠ ١٥١٤٫٨٧محطة میاه العباسى (الدلنجات)كبیر كیمیائیین٢ ١٤١٥٫٧٧٩٩٫١٠

ابراھیم محمود محمد عبد الحفیظ ٢٣٨٢ ١٤٩٨٫٠٩محطة میاه أبو حمصكبیر كیمیائیین٣ ١٤٠٠٫٠٨٩٨٫٠١
صفاء فتحى عبد الحلیم ابو السعود ٢٣٨١ ١٣٦١٫٥٨معامل میاه الشربكبیر كیمیائیین٤ ١٢٧٢٫٥٠٨٩٫٠٨

فریده یحیى محمد غنیم ٣٠٤٦ ١١٨٦٫١١محطة معالجة صرف الرحمانیةكیمیائى صرف١ ١١٠٨٫٥١٧٧٫٦٠
امل محمد علي منصور ٣٥٠٣ ٩٨٩٫٨٤مراقبة الجودةمدیر إدارة مراقبة الجودة٢ ٩٢٥٫٠٨٦٤٫٧٦

دینا عبد المنعم زكریا سویدان ٣٧٣٣ ٩٢٥٫٠٨مراقبة الجودةكیمیائى میاه٣ ٨٦٤٫٥٦٦٠٫٥٢
نیفان جمعة ابوالسعود حربیھ ٣٧٢٩ عقد٤كیمیائى میاه٤ ٩٨٣٫٠٨محطة انتاج كفر الدوار٢ ٩١٨٫٧٧٦٤٫٣١

احمد محمد عبد الرحیم ابوعیشة ٤٢٣٥ ٧٣٧٫١٩المعمل الكیمیائيكیمیائى میاه١ ٦٨٨٫٩٦٤٨٫٢٣
ریھام احمد فھمى نصر ٤٥٣٩ ٦٤٢٫٥٢المعمل الكیمیائيكیمیائى میاه٢ ٦٠٠٫٤٩٤٢٫٠٣

مصطفى محمد نبیل صالح الحوشى ٥٩٢٦ ٥٩٦٫٧٧المعمل الكیمیائيكیمیائى میاه٣ ٥٥٧٫٧٣٣٩٫٠٤
امیره احمد ابراھیم الجمل ٥٩٣٤ ٥٩٩٫١٣محطة معالجة صرف كوم حمادةكیمیائى صرف٤ ٥٥٩٫٩٣٣٩٫٢٠

معتز مبروك عبد اهللا القشیط ٥٩٢٩ ٥٩٦٫٧٧محطة میاه غرب إیتاى البارودكیمیائى میاه٥ ٥٥٧٫٧٣٣٩٫٠٤
شریف محمد ابراھیم ابو خطوه ٥٩٢٨ ٥٩٩٫١٣المعمل البكتریولوجيكیمیائى میاه٦ ٥٥٩٫٩٣٣٩٫٢٠

احمد محمد حنفى مھنا ٥٩٤٢ ٥٩٩٫١٣محطة میاه دنشالكیمیائى میاه٧ ٥٥٩٫٩٣٣٩٫٢٠
ربیع عبد المنعم خلیل محمد بركات ٥٩٤٧ ٦٣٤٫٢٥محطة میاه فیشاكیمیائى میاه٨ ٥٩٢٫٧٦٤١٫٤٩

ضیاء عصام صالح الدین النجار ٥٩٤٦ ٥٩٩٫١٣محطة میاه كوم حمادةكیمیائى میاه٩ ٥٥٩٫٩٣٣٩٫٢٠
یاسر ممدوح عید محمد النجار ٥٩٤٨ ٥٩٩٫١٣محطة میاه منشأة نصاركیمیائى میاه١٠ ٥٥٩٫٩٣٣٩٫٢٠

كرم خمیس  محمد الحناوى ٥٩٥٨ ٦٠١٫٦٠محطة میاه معمل القزازكیمیائى میاه١١ ٥٦٢٫٢٤٣٩٫٣٦
رامى احمد شیبة الحمد محمد الحمامصى ٥٩٥٦ ٦٠١٫٦٠محطة معالجة صرف الضھریةكیمیائى صرف١٢ ٥٦٢٫٢٤٣٩٫٣٦

فاطمھ محمود عبد الرحمن الشیخ ٥٩٥٢ ٦٠١٫٦٠محطة میاه كوم حمادةكیمیائى میاه١٣ ٥٦٢٫٢٤٣٩٫٣٦
محمد محمد جمعھ قاید ٥٩٦٢ ٥٩٥٫٩٢محطة معالجة صرف رشیدكیمیائى صرف١٤ ٥٥٦٫٩٣٣٨٫٩٩

على السید البدوى رشاد عبد النبى ٥٩٥٠ ٦٠١٫٦٠محطة میاه البستانكیمیائى میاه١٥ ٥٦٢٫٢٤٣٩٫٣٦
مھا على احمد بھنسى ٥٩٦٣ ٦٠١٫٦٠محطة معالجة صرف الدلنجاتكیمیائى صرف١٦ ٥٦٢٫٢٤٣٩٫٣٦

طارق ابراھیم سعید القمحاوى ٥٩٦٦ ٦٠١٫٦٠معامل محطات الصرف الصحيكیمیائى صرف١٧ ٥٦٢٫٢٤٣٩٫٣٦
احمد شعبان محمود حسانین ٥٩٧٨ ٦٣٥٫٤٣محطة معالجة صرف بركة غطاسكیمیائى صرف١٨ ٥٩٣٫٨٦٤١٫٥٧

عبده فكرى عبد الحمید احمد ابوطالب النشار ٥٩٧٩ ٦٠٨٫٤١محطة میاه دنشالكیمیائى میاه١٩ ٥٦٨٫٦١٣٩٫٨٠
رضا السعید عبد المنعم فلفل ٥٩٨٠ ٥٦٨٫٦١محطة میاه منیة السعیدكیمیائى میاه٢٠ ٥٣١٫٤١٣٧٫٢٠
احمد بركات رشاد ابو عقال ٥٩٧٦ ٦٠٨٫٤١فرع الرحمانیةكیمیائى میاه٢١ ٥٦٨٫٦١٣٩٫٨٠
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االدارة العامة للموارد البشریة

شحاتھ سالم سعد مھدى ٥٩٧٥ ٦٠٨٫٤١محطة میاه الجدیھكیمیائى میاه٢٢ ٥٦٨٫٦١٣٩٫٨٠
مروه سعد محمد السید البشبیشى ٧٨٨١ ٦١٧٫١٧المعمل البكتریولوجيكیمیائى میاه٢٣ ٥٧٦٫٧٩٤٠٫٣٨

عبد الھادى عبد النبى عبد الھادى حماد ٦٩٧٦ ٦٠٠٫٣٠محطة میاه بدركیمیائى میاه٢٤ ٥٦١٫٠٣٣٩٫٢٧
ابراھیم عبد الفتاح محمد احمد الفزایرى ٧٢٢٩ ٦٠٢٫٦٥مراقبة الجودةكیمیائى میاه٢٥ ٥٦٣٫٢٢٣٩٫٤٣

إیھاب محمد حسن وھدان ١٤١٠ ١٨٥٩٫٣٣تخطیط وتصمیم البرامجكبیر اخصائیین١ ١٧٥٣٫٦٣١٠٥٫٧٠
نادیة ابرھیم السید ھنیدى ٣٣٥٧ ١١٨٦٫٨٤كبار المشتركین (میاه الشرب)كبیر اخصائیین٢ ١١٠٩٫٢٠٧٧٫٦٤

محمد حمدي محمد نعیم ٤٢٥ ١٥٥٠٫٠٢التفتیش اإلدارىكبیر اخصائیین٣ ١٤٤٨٫٦٢١٠١٫٤٠
عالء الدین محمد محمد ابو سید النكالوى ١٤٥٧ ١٧٩٢٫٧٦تخطیط وتصمیم البرامجكبیر اخصائیین٤ ١٦٨٧٫٠٦١٠٥٫٧٠

رضا عبد الوھاب عبد الوھاب القط ٣٤١٠ ١٥٠٣٫٣٦فرع جنوب التحریركبیر اخصائیین٥ ١٤٠٥٫٠١٩٨٫٣٥
حاتم محمد عبد الرحمن محمود البیھ ٢٤٠٢ ١٥٣٥٫٠٩فرع كوم حمادهكبیر اخصائیین٦ ١٤٣٤٫٦٦١٠٠٫٤٣

احمد محمد احمد شوالى ٢٤٠٣ ١٥٠٤٫٤٠فرع رشیدكبیر اخصائیین٧ ١٤٠٥٫٩٨٩٨٫٤٢

امانى توفیق عبد الحمید القلتاوى ٣٠٥٤ ١٢٥٩٫٦٨التصمیمأخصائى نظم معلومات١ ١١٧٧٫٢٧٨٢٫٤١
احمد حسن على ابو نعمان ٢٩٦٧ ١١٥٠٫٢٥توكید الجودة والبیئةأخصائى زراعى٢ ١٠٧٥٫٠٠٧٥٫٢٥

محمد الشحات عبد اهللا الصعیدي ٣٥٢٨ ١٠٧٣٫٧٦فرع الرحمانیةأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٣ ١٠٠٣٫٥١٧٠٫٢٥
احمد عبد المقصود عبد المقصود یوسف سالم ٣٤٤٠ ١٠٣٥٫٤٠فرع الدلنجاتأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٤ ٩٦٧٫٦٦٦٧٫٧٤

سمیر محمد حمیده مجاور ٣١١٦ ١١٢٤٫١٥األجتماعات ومتابعة تنفیذ القراراتأخصائى موارد بشریة٥ ١٠٥٠٫٦١٧٣٫٥٤
محمود السید مرسى جاب اهللا ٣٤٤٢ ١٠٠٧٫٦٨فرع كفر الدوار ریفأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٦ ٩٤١٫٧٦٦٥٫٩٢

محمود ابراھیم محمود الغرابلى ٣٤٤١ ١٠٧٠٫٧٠األجتماعات ومتابعة تنفیذ القراراتأخصائى موارد بشریة٧ ١٠٠٠٫٦٥٧٠٫٠٥
محمد فھمي محمد القاضي ٣٥٢٥ ١٠٧٠٫٥٨التسویاتأخصائى موارد بشریة٨ ١٠٠٠٫٥٤٧٠٫٠٤

احمد احمد احمد عشرة ٣٨٢٧ ٩٦٣٫٦٧فرع إدكوأخصائى نظم معلومات٩ ٩٠٠٫٦٣٦٣٫٠٤
السنوسي محمد السنوسي ابراھیم ٣٨٣٠ ٩٦٣٫٦٧فرع المحمودیةأخصائى نظم معلومات١٠ ٩٠٠٫٦٣٦٣٫٠٤

ایمان أحمد عبد الحمید البھتیمى ٣٥٥٣ ١٠٧٠٫٥٨نظم المعلوماتأخصائى نظم معلومات١١ ١٠٠٠٫٥٤٧٠٫٠٤
محمد عبد الوھاب محمد الجناجي ٣٥٥٠ ١٠٠٣٫٣٧التأمیناتأخصائى موارد بشریة١٢ ٩٣٧٫٧٣٦٥٫٦٤

حامد مصطفى حمادة خضر ٣٥٣٧ ١٠٠٤٫٠١فرع كوم حمادهأخصائى خدمة عمالء ومشتركین١٣ ٩٣٨٫٣٣٦٥٫٦٨
مشیرة نجیب عبد العزیز ھالل ٣٥٤٢ ١٠٠٣٫٣٧فرع كفر الدوار مدینةأخصائى خدمة عمالء ومشتركین١٤ ٩٣٧٫٧٣٦٥٫٦٤

سماح نصر عوض  نصر ٣٥٤٨ ٩٤٤٫٩٢فرع كفر الدوار ریفأخصائى خدمة عمالء ومشتركین١٥ ٨٨٣٫١٠٦١٫٨٢
ابراھیم محمد طھ النجار ٣١٤٧ ١١٢١٫١١توكید الجودة والبیئةأخصائى زراعى١٦ ١٠٤٧٫٧٧٧٣٫٣٤

عبده عبد الكریم على مریم ٣١٢١ ١٠٥٥٫٤٥فرع حوش عیسىأخصائى خدمة عمالء ومشتركین١٧ ٩٨٦٫٤٠٦٩٫٠٥
نبیل محمد احمد لطفى محمد ٣١٤٥ ١٠٤٧٫٧٧فرع أبو المطامیرأخصائى خدمة عمالء ومشتركین١٨ ٩٧٩٫٢٢٦٨٫٥٥

على بسیونى حمد عبد اهللا ٢٨٨٣ ١٠٤٧٫٧٧فرع الدلنجاتأخصائى نظم معلومات١٩ ٩٧٩٫٢٢٦٨٫٥٥
محمود صبري محمد ھویدي ٣٥٢٩ ١٠٠٧٫٦٨مركز صیانة شبكات صرف الدلنجاتأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٢٠ ٩٤١٫٧٦٦٥٫٩٢

یاسر ابراھیم عبد الرؤوف الشرقاوي ٣٥٤٧ ١٠٠٠٫٥٤فرع الدلنجاتأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٢١ ٩٣٥٫٠٨٦٥٫٤٦
محمد كمال حسن على ٢٤١٨ ١٢٣٤٫٢٠فرع أبو المطامیرأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٢٢ ١١٥٣٫٤٦٨٠٫٧٤

ایمن كمال عبد اهللا الخراشى ٣٤٤٩ ٩٩٤٫٢١الصیانةأخصائى نظم معلومات٢٣ ٩٢٩٫١٧٦٥٫٠٤
رشا عبد المنعم احمد التراس ٣٥٥٤ ١٠٤٦٫٥٩نظم المعلوماتأخصائى نظم معلومات٢٤ ٩٧٨٫١٢٦٨٫٤٧

رانیا محمود محمد القزاز ٣٥٥٧ ٩٧٣٫٧٥فرع دمنھور ریفأخصائى نظم معلومات٢٥ ٩١٠٫٠٥٦٣٫٧٠
أحمد محمد سامى نصار ٣٥٣٤ ٩٣٨٫١٩فرع كفر الدوار مدینةأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٢٦ ٨٧٦٫٨١٦١٫٣٨
جمال منیر جمال سمك ٣٥٣٨ ٩٣٨٫١٩فرع إیتاى البارودأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٢٧ ٨٧٦٫٨١٦١٫٣٨

محمد عبد السالم عبد اللطیف عطیھ ٣٥٣٩ ٩٣١٫٤١فرع الرحمانیةأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٢٨ ٨٧٠٫٤٨٦٠٫٩٣
رانیا مصطفى عوض البنا ٣٥٤٦ ٩٤٥٫٢٤فرع أبو حمصأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٢٩ ٨٨٣٫٤٠٦١٫٨٤
عمرو محمد ابراھیم محمد ٣٥٥٩ ٩٣٤٫٥٢فرع وادى النطرونأخصائى نظم معلومات٣٠ ٨٧٣٫٣٨٦١٫١٤

حسن السید احمد عیسى ٣٨٠٣ ٨٩٣٫٢٥فرع الرحمانیةأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٣١ ٨٣٤٫٨١٥٨٫٤٤
محمد محمود حامد عثمان ٣٨٠٤ ٨٩٣٫٢٥فرع شبراخیتأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٣٢ ٨٣٤٫٨١٥٨٫٤٤

عادل عبد الرؤف عبدالحمید الدیب ٣٨٠٧ ٨٩٩٫٩٨مركز صیانة شبكات صرف المحمودیةأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٣٣ ٨٤١٫١٠٥٨٫٨٨
سامى یوسف ابو بكر الدفراوى ٣٨٣٢ ٨٦٠٫٣٢فرع حوش عیسىأخصائى نظم معلومات٣٤ ٨٠٤٫٠٤٥٦٫٢٨

ھانى سعید عطیة بكر ٣٨٣٧ ٨٦٠٫٣٢فرع كفر الدوار مدینةأخصائى نظم معلومات٣٥ ٨٠٤٫٠٤٥٦٫٢٨
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محمد شعبان شعبان علي ٣٨٣٩ ٨٦٠٫٣٢فرع كفر الدوار ریفأخصائى نظم معلومات٣٦ ٨٠٤٫٠٤٥٦٫٢٨
اسامة یاسین كامل عالم ٣٨٤٣ ٨٦٠٫٣٢فرع شبراخیتأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٣٧ ٨٠٤٫٠٤٥٦٫٢٨

نسیم ادوارد عازر عبد اهللا ٣٨٢٠ ٨٦٩٫٠٤فرع شبراخیتأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٣٨ ٨١٢٫١٩٥٦٫٨٥
محمد زكریا محمد بدوى ٣٥٩٤ ٩٠٥٫٦٥خدمة المواطنین ١٢٥أخصائى خدمة عمالء ومشتركین٣٩ ٨٤٦٫٤٠٥٩٫٢٥

احمد مصطفى محمد القزاز ٣٧٢٨ ٩٩٤٫٢١توكید الجودة والبیئةمدیر إدارة توكید الجودة والبیئة٤٠ ٩٢٩٫١٧٦٥٫٠٤
فرید عبد السالم حسین النجار ٢٦٦٨ ١٢٣٧٫٤٨فرع شبراخیتأخصائى نظم معلومات٤١ ١١٥٦٫٥٢٨٠٫٩٦

نصر شعبان سعد الدیاش ٢٨٩١ ١١٩٦٫٢٤فرع أبو حمصأخصائى نظم معلومات٤٢ ١١١٧٫٩٨٧٨٫٢٦
حماده عبده یونس یوسف البلحي ٢٩٤٨ ١١٠٢٫٢٦فرع كفر الدوار ریفأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٤٣ ١٠٣٠٫١٥٧٢٫١١

محمد السید لطفى محمد ٢٩٧٨ ١١٠٢٫٢٦فرع كفر الدوار ریفأخصائى نظم معلومات٤٤ ١٠٣٠٫١٥٧٢٫١١
أحمد حلمى عبد القادر ربیع ٣٧٦٦ ٩٧٨٫٨٨تخطیط وتصمیم البرامجأخصائى نظم معلومات٤٥ ٩١٤٫٨٤٦٤٫٠٤
محمد حامد محمود الشباسى ٣٥٣٥ ٩٢٥٫٠٨األجازاتأخصائى موارد بشریة٤٦ ٨٦٤٫٥٦٦٠٫٥٢

محمد صالح عبد السالم محمد على ٣٥٥٥ ٩٢٥٫٠٨التأمیناتأخصائى موارد بشریة٤٧ ٨٦٤٫٥٦٦٠٫٥٢
وائل شحاتھ ابراھیم مبروك ٣٥٥٨ ٩٢٩٫٥٧فرع وادى النطرونأخصائى نظم معلومات٤٨ ٨٦٨٫٧٦٦٠٫٨١

ولید صابري عبد الحفیظ عطیة ٣٥٤٣ ٩٢٥٫٠٨فرع دمنھور مدینةأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٤٩ ٨٦٤٫٥٦٦٠٫٥٢
تامر حمدي محمد نعیم ٣٧٣٧ ٩٢٥٫٠٨الصیانةأخصائى نظم معلومات٥٠ ٨٦٤٫٥٦٦٠٫٥٢

ھاني رضا سعید الخیاري ٣٨٠٥ ٨٦٢٫٣١فرع المحمودیةأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٥١ ٨٠٥٫٩٠٥٦٫٤١
حسام حامد موسى الجندي ٣٨٠٩ ٨٦٢٫٣١فرع إیتاى البارودأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٥٢ ٨٠٥٫٩٠٥٦٫٤١
احمد صدقي حافظ ھویدي ٣٨١١ ٨٥٣٫٥٧فرع كوم حمادهأخصائى نظم معلومات٥٣ ٧٩٧٫٧٣٥٥٫٨٤

رشا شفیق احمد المنشاوي ٣٨٢٢ ٨٥٩٫٢٤فرع شبراخیتأخصائى نظم معلومات٥٤ ٨٠٣٫٠٣٥٦٫٢١
عاصم محمد محمد عشرة ٣٨١٤ ٨٦٢٫٣١فرع إدكوأخصائى نظم معلومات٥٥ ٨٠٥٫٩٠٥٦٫٤١

غادة محمد عبد الحمید الجلدة ٣٨٢٤ ٨٥٩٫٢٤فرع شبراخیتأخصائى نظم معلومات٥٦ ٨٠٣٫٠٣٥٦٫٢١
عطیة عمر احمد ابوجبین ٣٨٢٥ ٨٩٣٫٢٧فرع المحمودیةأخصائى نظم معلومات٥٧ ٨٣٤٫٨٣٥٨٫٤٤

ھدى حامد عبده محمود ٣٨٢٦ ٨٥٩٫٢٤فرع حوش عیسىأخصائى نظم معلومات٥٨ ٨٠٣٫٠٣٥٦٫٢١
على محمد على محمد خلیل ٣٨١٦ ٨٦٢٫٣١فرع المحمودیةأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٥٩ ٨٠٥٫٩٠٥٦٫٤١

علیا حسن أحمد النمر ٣٨٢٨ ٨٦٢٫٣١فرع الرحمانیةأخصائى نظم معلومات٦٠ ٨٠٥٫٩٠٥٦٫٤١
احمد سعد محمد عبد الفضیل ٣٨٢٩ ٨٦٢٫٣١فرع جنوب التحریرأخصائى نظم معلومات٦١ ٨٠٥٫٩٠٥٦٫٤١

ولید محمود علي محمود ٣٨٣٤ ٨٦٢٫٣١فرع كفر الدوار ریفأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٦٢ ٨٠٥٫٩٠٥٦٫٤١
رجب السید متولى عمر ٣٨٣٦ ٨٦٢٫٣١فرع إیتاى البارودأخصائى نظم معلومات٦٣ ٨٠٥٫٩٠٥٦٫٤١
حسن محمد حسن ھبیلة ٣٨١٨ ٨٥٣٫٥٧فرع الرحمانیةأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٦٤ ٧٩٧٫٧٣٥٥٫٨٤

محمد مختار محمد منصور علوان ٣٨١٩ ٨٥٣٫٥٧خدمة المواطنین ١٢٥أخصائى خدمة عمالء ومشتركین٦٥ ٧٩٧٫٧٣٥٥٫٨٤
محمد احمد محمد غازى ٣٨٤٠ ٩٠٩٫٧٢التفتیش اإلدارىأخصائى موارد بشریة٦٦ ٨٥٠٫٢١٥٩٫٥١

محمد السید محمود یوسف ٣٨٤١ ٨٦٥٫٦٢فرع جنوب التحریرأخصائى نظم معلومات٦٧ ٨٠٨٫٩٩٥٦٫٦٣
ایمن عبد العزیز محمود عشره ٣٨٤٤ ٨٦٥٫٦٢فرع إدكوأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٦٨ ٨٠٨٫٩٩٥٦٫٦٣

تامر على اسماعیل العبد ٤١٤٢ ٨٦٢٫٣١خدمة المواطنین ١٢٥أخصائى خدمة عمالء ومشتركین٦٩ ٨٠٥٫٩٠٥٦٫٤١
محمد سعید ابراھیم موسى ٣٠٧٢ ١٠٤٥٫٨٧فرع وادى النطرونأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٧٠ ٩٧٧٫٤٥٦٨٫٤٢

رضا محمد على القماح ٣٠٦٨ ١٠٦٥٫٠٢الرفع المساحىأخصائى نظم معلومات٧١ ٩٩٥٫٣٥٦٩٫٦٧
عالء الدین السعید مصطفى البنا ٣١٦٨ ١١٨٥٫٨٠مركز صیانة شبكات صرف ابو حمصأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٧٢ ١١٠٨٫٢٢٧٧٫٥٨

احمد عبدالرازق عبدالحافظ سلیمان ٤٢٥٩ ٩٣٨٫٥١فرع أبو حمصأخصائى نظم معلومات٧٣ ٨٧٧٫١١٦١٫٤٠
احمد توفیق خلیل قندیل ٣٧٤١ ٩٢٥٫٠٨نظم المعلوماتأخصائى نظم معلومات٧٤ ٨٦٤٫٥٦٦٠٫٥٢

ھاني عید جاب اهللا العقاري ٣٨٠٦ ٨٤٦٫٧٧التسویاتأخصائى موارد بشریة٧٥ ٧٩١٫٣٧٥٥٫٤٠
محمود سعید محمود عالم ٣٨٠٨ ٨٤٦٫٧٧فرع كفر الدوار ریفأخصائى نظم معلومات٧٦ ٧٩١٫٣٧٥٥٫٤٠

رضوى احمد فاضل عبد الحمید القاضى ٣٨٢٣ ٨٥٨٫٨٨فرع جنوب التحریرأخصائى نظم معلومات٧٧ ٨٠٢٫٦٩٥٦٫١٩
محمد عبد العزیز ریاض البرلسى ٣٨٣٨ ٨٤٦٫٧٧ا/التدریب الفنىاخصائى تدریب٧٨ ٧٩١٫٣٧٥٥٫٤٠

دعاء محمود محمد القزاز ٣٨٣٣ ٨٦١٫٧٦فرع دمنھور مدینةأخصائى نظم معلومات٧٩ ٨٠٥٫٣٨٥٦٫٣٨
فھمي احمد فھمي االبیاري ٣٨١٧ ٨٦١٫٧٦نظم المعلوماتأخصائى نظم معلومات٨٠ ٨٠٥٫٣٨٥٦٫٣٨

محمد حافظ عبد الكریم صالح ٣٨٢١ ٨٥٥٫٥٦فرع رشیدأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٨١ ٧٩٩٫٥٩٥٥٫٩٧

نھى محسن شعبان منتصر ٥٩١٠ ٥٧٤٫٠١التصمیمأخصائى نظم معلومات١ ٥٣٦٫٤٦٣٧٫٥٥



(                   ) تابع قرار رقم
من ٢٦الصادر بتاریخ            /         /  صفحة ٧

اســــم الموظـــــــفرقــم فــرد االساسى الجھة المرقى الیھاالوظیفة المرقى الیھام
بعد العالوة

االساسى 
قبل العالوة

عالوة 
ترقیة

شركة میاه الشرب و الصرف الصحــى بالبحـــیرة
قطاع الموارد البشریة و االداریة
االدارة العامة للموارد البشریة

ضیاء الحق عبد الحمید حسن ابو الغیط ٥٩٤٥ ٦٠١٫٦٠توكید الجودة والبیئةأخصائى زراعى٢ ٥٦٢٫٢٤٣٩٫٣٦
محمد عبد العزیز على محمد ٥٩٦٧ ٦٠١٫٦٠إدارة الحمأهأخصائى زراعى٣ ٥٦٢٫٢٤٣٩٫٣٦
مرفت ابراھیم سلیمان النجار ٥٩٨٢ ٦٣٥٫٤٣فرع كوم حمادهأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٤ ٥٩٣٫٨٦٤١٫٥٧

عمرو محمد محمد عبد القدوس المسلمانى ٥٩٨٦ ٦٠١٫٦٠مركز صیانة شبكات صرف رشیدأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٥ ٥٦٢٫٢٤٣٩٫٣٦
ھیثم طلعت مصطفى محمد ٥٩٨٥ ٦٠١٫٦٠فرع أبو المطامیرأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٦ ٥٦٢٫٢٤٣٩٫٣٦

عبد الناصر على حامد دویدار ٤٧٧٢ ٦٢٩٫٨٩فرع الرحمانیةأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٧ ٥٨٨٫٦٨٤١٫٢١
عماد محمد صالح محمد ابو العنین ٥١٠٦ ٦٢٩٫٨٩فرع دمنھور ریفأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٨ ٥٨٨٫٦٨٤١٫٢١

حسن محمد حسن عبد القادر ٤٧٣٠ ٥٩٥٫١٤فرع دمنھور مدینةأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٩ ٥٥٦٫٢١٣٨٫٩٣
محمد احمد حامد محمد ٤٧٥٧ ٦٢٩٫٨٩فرع جنوب التحریرأخصائى خدمة عمالء ومشتركین١٠ ٥٨٨٫٦٨٤١٫٢١

عادل بشیر عبده النقیدى ٤٨٠١ ٦٣٦٫٨٠فرع دمنھور ریفأخصائى خدمة عمالء ومشتركین١١ ٥٩٥٫١٤٤١٫٦٦
أحمد مرسى على مرسى ٤٨٢٩ ٦٢٩٫٨٩فرع كفر الدوار ریفأخصائى نظم معلومات١٢ ٥٨٨٫٦٨٤١٫٢١

محمد محمد حمادة عبد اللطیف شال ٥٣١٥ ٦٣٦٫٨٠خدمة المواطنین ١٢٥أخصائى خدمة عمالء ومشتركین١٣ ٥٩٥٫١٤٤١٫٦٦
امنیة محمد عبد الحمید بالل ٧٨٧٢ ٦٤٢٫٣٢التأمیناتأخصائى موارد بشریة١٤ ٦٠٠٫٣٠٤٢٫٠٢

احمد سعد محمد ابراھیم موسى ٧٠٩٢ ٦٤٢٫٣٢فرع شبراخیتأخصائى نظم معلومات١٥ ٦٠٠٫٣٠٤٢٫٠٢
اشرف بسیونى عوض محمد النجار ٧٠٠٦ ٦٧٥٫٠٧فرع شبراخیتأخصائى خدمة عمالء ومشتركین١٦ ٦٣٠٫٩١٤٤٫١٦

رشا اسامة عبد الحمید قینو ٧١٣٧ ٦٠٢٫٦٥األجازاتأخصائى موارد بشریة١٧ ٥٦٣٫٢٢٣٩٫٤٣
غادة على على منصور خلف اهللا ٧١٣٣ ٥٣٨٫٣٠ا/التدریب المالى واالدارىاخصائى تدریب١٨ ٥٠٣٫٠٨٣٥٫٢٢

مصطفى سعید محمد شعلھ ٦٣١٣ ٦٠٦٫٩٠فرع كفر الدوار مدینةأخصائى خدمة عمالء ومشتركین١٩ ٥٦٧٫٢٠٣٩٫٧٠
رضا صبحى عبد السالم ابراھیم ٦١٩٨ ٦١٢٫٦٩مركز صیانة شبكات صرف أبوالمطامیرأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٢٠ ٥٧٢٫٦١٤٠٫٠٨

سامى عبد السالم الحسینى الخولى ٦١٠١ ٦١٢٫٦٩فرع شبراخیتأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٢١ ٥٧٢٫٦١٤٠٫٠٨
مجدى عبد المحسن محمد منصور ٦٧٤٠ ٥٧٢٫٦١مركز صیانة شبكات صرف رشیدأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٢٢ ٥٣٥٫١٥٣٧٫٤٦

عمرو محمد شعبان مصطفى ٦٢٩٦ ٦١٢٫٦٩فرع رشیدأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٢٣ ٥٧٢٫٦١٤٠٫٠٨
محمد فؤاد محمد نصر ٦٢١٣ ٥٧٢٫٦١مركز صیانة شبكات صرف الدلنجاتأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٢٤ ٥٣٥٫١٥٣٧٫٤٦

محمود اسماعیل عبد العلیم على بركات ٦٠١٦ ٦١٢٫٦٩فرع الدلنجاتأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٢٥ ٥٧٢٫٦١٤٠٫٠٨
احمد طاھر كامل عبد المطلب قندیل ٦٣٢٥ ٥٧٢٫٦١فرع إیتاى البارودأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٢٦ ٥٣٥٫١٥٣٧٫٤٦

احمد ابراھیم محمود ابو عسل ٧٣٠٥ ٦٠٢٫٦٥مركز صیانة شبكات صرف شبراخیتأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٢٧ ٥٦٣٫٢٢٣٩٫٤٣
جھاد عبد العزیز حلمى زبادى ٤٥٩٩ ٦٠٢٫٦٥نظم المعلوماتأخصائى نظم معلومات٢٨ ٥٦٣٫٢٢٣٩٫٤٣

محمود احمد ابراھیم النجار ٧٧٦٨ ٦٠٢٫٦٥مركز صیانة شبكات صرف دمنھورأخصائى خدمة عمالء ومشتركین٢٩ ٥٦٣٫٢٢٣٩٫٤٣

احمد احمد عبد الاله خلیل ٢٠١٦٣ ١٨٤٧٫٧٩محطة معالجة صرف شبراخیتكبیر فنیین١ ١٧٤٢٫٠٩١٠٥٫٧٠
محمود عبد اهللا عبد اهللا ندا ٢٤٧ ١٩٨٤٫٢٤فرع شبراخیتكبیر فنیین٢ ١٨٧٨٫٥٤١٠٥٫٧٠

عادل محمود حسین الدمرانى ٢٠٨٠٢ ١٦٥٦٫٨٥مركز صیانة شبكات صرف ابو حمصكبیر فنیین٣ ١٥٥١٫١٥١٠٥٫٧٠
سالمة ناجى على حسن حجازى ٢٠١١٥ ١٧٢٩٫٩٣محطة رفع قلیشان ( إیتاى البارود )كبیر فنیین٤ ١٦٢٤٫٢٣١٠٥٫٧٠

جمال عبد الوھاب دیاب ٢٥٨ ١٩٠٧٫٥١فرع كفر الدوار مدینةكبیر فنیین٥ ١٨٠١٫٨١١٠٥٫٧٠

فارس صدقى خلیفھ المزین ٢٠٧٣٣ ١٠٥٧٫٥٨محطة معالجة صرف فزارةفنى تشغیل صرف١ ٩٨٨٫٣٩٦٩٫١٩
طلعت جمعة عبد السالم عبد الكریم ٢٠١٠٥ ١٠٧٦٫٣٢مركز صیانة شبكات صرف حوش عیسىفنى تشغیل صرف٢ ١٠٠٥٫٩١٧٠٫٤١

عادل محمود عبد السالم حجازى ٢٠٦٢٤ ١٠٧٢٫٤٥محطة رفع مركز الشرطة (أبو المطامیر)فنى تشغیل صرف٣ ١٠٠٢٫٢٩٧٠٫١٦
عبد الصادق سعید عبده محمد ٢٠٠٩٩ ١٠٨٨٫٣٧محطة معالجة صرف الكوم األخضرفنى سالمة وصحة مھنیة٤ ١٠١٧٫١٧٧١٫٢٠
رسالن منصور ابراھیم عثمان ٢٠٦٤٨ ١٠٥٨٫٨٧مركز صیانة شبكات صرف أبوالمطامیرفنى تشغیل صرف٥ ٩٨٩٫٦٠٦٩٫٢٧

عبد الموجود فرج متولى ماضى ٢٠٦٣٠ ١٠٦٩٫٤٩محطة معالجة صرف أبو المطامیرفنى تشغیل صرف٦ ٩٩٩٫٥٢٦٩٫٩٧
عبد اهللا محمد عبد الحمید حسن فوده ٢٠٦٣٥ ١٠٥٧٫٦٧محطة رفع مركز الشرطة (أبو المطامیر)فنى تشغیل صرف٧ ٩٨٨٫٤٨٦٩٫١٩

عاطف صبحى یوسف عوض ٢٠٦٤٢ ١٠٦٩٫٤٩مركز صیانة شبكات صرف أبوالمطامیرفنى تشغیل صرف٨ ٩٩٩٫٥٢٦٩٫٩٧
عبد اهللا عبد العزیز محمد جاد ٢٠٦٣٤ ١٠٥٧٫٦٧محطة معالجة صرف أبو المطامیرفنى سالمة وصحة مھنیة٩ ٩٨٨٫٤٨٦٩٫١٩

عبد الاله عبد اللطیف احمد ابو العز ٢٠٧٢٥ ١٠٤٣٫٠٥محطة میاه فیشافنى تشغیل میاه١٠ ٩٧٤٫٨١٦٨٫٢٤
على محمد عبد الحمید الجبالى ٢٠٨١٩ ١٠٩٠٫٦٠محطة معالجة صرف الرحمانیةفنى سالمة وصحة مھنیة١١ ١٠١٩٫٢٥٧١٫٣٥

محمد فتحى محمود عباس ٢٠٧٤٧ ١٠٣١٫٥٥محطة معالجة صرف أریمونفنى تشغیل صرف١٢ ٩٦٤٫٠٧٦٧٫٤٨
محمد عبد الصمد احمد الفیومى ٢٠٧٤٠ ١٠٣٢٫٧٥شبكة صرف فزارة ( المحمودیة )فنى تشغیل صرف١٣ ٩٦٥٫١٩٦٧٫٥٦



(                   ) تابع قرار رقم
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شركة میاه الشرب و الصرف الصحــى بالبحـــیرة
قطاع الموارد البشریة و االداریة
االدارة العامة للموارد البشریة

احمد فاضلى احمد البتنونى ٢٠٥٨٦ ١٠٣١٫٥٥محطة میاه فیشافنى تشغیل میاه١٤ ٩٦٤٫٠٧٦٧٫٤٨
مصطفى على محمود ابو شبكھ ٢٠٧٦٥ ١٠٤١٫٨٤محطة رفع السعرانیة ( كفر الدوار )فنى تشغیل صرف١٥ ٩٧٣٫٦٨٦٨٫١٦

أكرم محمد فتحى الطنطاوى ٢٠٣٦١ ١٠٤٣٫٤١محطة رفع منشیة الحریة (منشیة الحریة)فنى تشغیل صرف١٦ ٩٧٥٫١٥٦٨٫٢٦
طارق عبد الرشید جاد اهللا نصار ٢٠٧٨٩ ١٠١٩٫٦٢محطة رفع الروضھ ( الخیرى )فنى تشغیل صرف١٧ ٩٥٢٫٩٢٦٦٫٧٠

عاطف محمد عبد السالم البسومى ٢٠٣٣٩ ١٠٤٣٫٤١محطة معالجة صرف الشوبكى ( دمنھور )فنى تشغیل صرف١٨ ٩٧٥٫١٥٦٨٫٢٦
محمد مبارز بیومى عمر ٢٠٤٥٥ ١٠٤٣٫٤١شبكة صرف عزبة سعد ( دمنھور )فنى تشغیل صرف١٩ ٩٧٥٫١٥٦٨٫٢٦

على عبد الغنى ابو زید سلیمان ٢٠٣٤٦ ١٠٤٤٫٧٤مركز صیانة شبكات صرف حوش عیسىفنى تشغیل صرف٢٠ ٩٧٦٫٣٩٦٨٫٣٥
على فتحى احمد فتیانى ٢٠٣٢٦ ١٠٣١٫٥٥محطة رفع سوق الجملة ( الخیرى )فنى تشغیل صرف٢١ ٩٦٤٫٠٧٦٧٫٤٨

محمود محمد اسماعیل داغر ٢٠٣٥٠ ١٠٨٤٫٨٨محطة رفع الحمیات ( الخیرى )فنى تشغیل صرف٢٢ ١٠١٣٫٩١٧٠٫٩٧
عبدالحمید احمد عبد الحمید متولى الجویلى ٢٠٣٢٧ ١٠٢٥٫١١محطة رفع عبدالسالم الشاذلى( الخیرى )فنى تشغیل صرف٢٣ ٩٥٨٫٠٥٦٧٫٠٦

سمیر سعد محمد الغنام ٢١٥٦ ١٣٤٢٫٦٥محطة انتاج إدفینافنى تشغیل میاه٢٤ ١٢٥٤٫٨١٨٧٫٨٤
عبد الحمید عبد المنعم عبد الحمید الطویل ٢١٦٣ ١٣٤٢٫٦٥محطة انتاج إدفینافنى تشغیل میاه٢٥ ١٢٥٤٫٨١٨٧٫٨٤

محمود عبد الفضیل البھنسى الفیومى ٢٠٦٨ ١٣٦١٫٠٢محطة میاه بدرفنى تشغیل میاه٢٦ ١٢٧١٫٩٨٨٩٫٠٤
فھدي عبد الفتاح عبد العاطى رمضان ٢١٩٣ ١٣٣٧٫٥٥مركز صیانة شبكات صرف شبراخیتفنى تشغیل صرف٢٧ ١٢٥٠٫٠٥٨٧٫٥٠

صبرى عبد الحمید حامد مرسى ١٩٣٨ ١٣٣٢٫٢٠محطة معالجة صرف الكوم األخضرفنى تشغیل صرف٢٨ ١٢٤٥٫٠٥٨٧٫١٥
محمد عبد النبى محمد ابراھیم الطنانى ٢٠٠١٥ ١٠١٧٫٧١محطة رفع الجالء ( الدلنجات )فنى تشغیل صرف٢٩ ٩٥١٫١٣٦٦٫٥٨

شعبان رمضان عیسى عبد الخالق ٢٠٢٢٦ ٩٧٩٫٣٠محطة معالجة صرف كوم حمادةفنى كھرباء٣٠ ٩١٥٫٢٣٦٤٫٠٧
حسن عباس محمود الركایبى ٢٠٧٣٤ ٩٨١٫٥٣محطة رفع فزارة ( فزارة )فنى تشغیل صرف٣١ ٩١٧٫٣٢٦٤٫٢١
محمد عبد اهللا محمد الصابر ٢٠٤٥٧ ٩٨١٫٤٣شبكة صرف أبو الریش ( دمنھور )فنى تشغیل صرف٣٢ ٩١٧٫٢٢٦٤٫٢١

ممدوح محمد على محمد الزغوى ١٧٤٩ ١٢٨٢٫٥٣فرع دمنھور مدینةفنى تشغیل میاه٣٣ ١١٩٨٫٦٣٨٣٫٩٠
سعد محمد مصطفى رزق ٢٢٢٩ ١٢٠٥٫٦٧محطة میاه الحریر الصناعىفنى تشغیل میاه٣٤ ١١٢٦٫٧٩٧٨٫٨٨

عبد المنعم محمد احمد الغفیر ٢١٦١ ١٢١٦٫٣٣محطة انتاج إدفینافنى تشغیل میاه٣٥ ١١٣٦٫٧٦٧٩٫٥٧
عوض عیسى عبد الحمید حجاج ١٠٥١ التشیكىفنى تشغیل میاه٣٦ ١٢٦٥٫٤٦محطة انتاج كفر الدوار١ ١١٨٢٫٦٧٨٢٫٧٩

على محمد الشحات عوده ٢٠٩٩ ١٢٤٧٫٧٧فرع كفر الدوار مدینةفنى تشغیل میاه٣٧ ١١٦٦٫١٤٨١٫٦٣
بسیوني عبد الفتاح عبد اهللا عجیبھ ٢٠٣٠ ١٢٢١٫٦٦محطة میاه المحمودیة الجدیدة (الشیخ زاید)فنى تشغیل میاه٣٨ ١١٤١٫٧٤٧٩٫٩٢

احمد محمد عباس محروس ٢٢٠٨ ١٢٨٧٫٨٦فرع دمنھور ریففنى تشغیل میاه٣٩ ١٢٠٣٫٦١٨٤٫٢٥
صابر عبدة على البنا ٢١٨٦ ١٢٤٧٫٧٧رافع میاة إدكو(فرع ادكو)فنى تشغیل میاه٤٠ ١١٦٦٫١٤٨١٫٦٣

سعید عبد الحكیم عبد الحفیظ محمد ١٨٦٩ ١٢٩٣٫١٨محطة میاه شرق إیتاى البارودفنى تشغیل میاه٤١ ١٢٠٨٫٥٨٨٤٫٦٠
خالد محمد عبد العاطى الصابر ٢٠٢٨ ١٢٩٣٫١٨فرع المحمودیةفنى تشغیل میاه٤٢ ١٢٠٨٫٥٨٨٤٫٦٠

فتح اهللا عبد الحمید فتح اهللا ھبالھ ٢١٦٠ ١٢٥١٫٨٧محطة انتاج إدفینافنى تشغیل میاه٤٣ ١١٦٩٫٩٧٨١٫٩٠
محمد فتحى محمد خطاب ٢٢٣٤ ١٢٩١٫٤٧فرع الدلنجاتفنى تشغیل میاه٤٤ ١٢٠٦٫٩٨٨٤٫٤٩

عبد العزیز رفعت عبد العزیز مصطفى ٢٠٦٤ ١٢١٠٫٩٨محطة میاه بدرفنى تشغیل میاه٤٥ ١١٣١٫٧٦٧٩٫٢٢
محمد خمیس  محمود عثمان ٢٠٩٢ عقد٤فنى میكانیكا٤٦ ١٢٥١٫٨٧محطة انتاج كفر الدوار٢ ١١٦٩٫٩٧٨١٫٩٠

حاتم عبد الحلیم عبد العزیز محمد عماره ٢١٠٧ ١٢٩٧٫٢٠فرع كفر الدوار ریففنى تشغیل میاه٤٧ ١٢١٢٫٣٤٨٤٫٨٦
محمود عبد المنصف احمد محمد یوسف ٢٠٦٠ ١٢٤٦٫٥٢محطة میاه بدرفنى تشغیل میاه٤٨ ١١٦٤٫٩٧٨١٫٥٥

جالل على عبد المقصود حجازى ٢٢٣٠ ١٣١٣٫٥٢رافع میاه البوصیلى(فرع ادكو)فنى تشغیل میاه٤٩ ١٢٢٧٫٥٩٨٥٫٩٣
محمد نصراهللا عطا اهللا حسنین ٢٠٩٧ ١٣٠٢٫٨٢محطة میاه معمل القزازفنى معمل٥٠ ١٢١٧٫٥٩٨٥٫٢٣
صبحى عطیھ عبده ابوحشیش ١٦٣٢ ١٣١٠٫٤٧محطة انتاج إدفینافنى تشغیل میاه٥١ ١٢٢٤٫٧٤٨٥٫٧٣

حماده الحصافى حماده الصعیدى ١٥٤٣ ١٢٧٥٫٦٨شبكة صرف العزیز عثمان ( دمنھور )فنى تشغیل صرف٥٢ ١١٩٢٫٢٢٨٣٫٤٦
نبیل عبد العزیز عبد العاطى مبارك ١٩٦٠ ١٢٥٧٫٢٣فرع أبو حمصفنى تشغیل میاه٥٣ ١١٧٤٫٩٨٨٢٫٢٥

محمد على احمد قناوى ٢١٠١ التشیكىفنى تشغیل میاه٥٤ ١٣٠٨٫١٧محطة انتاج كفر الدوار١ ١٢٢٢٫٥٩٨٥٫٥٨
محمد رأفت اسماعیل اللیثى ١٩٢١ عقد٤فنى تشغیل میاه٥٥ ١٢٠٧٫٥٨محطة میاه دمنھور٢ ١١٢٨٫٥٨٧٩٫٠٠

زكریا عبد الوھاب حسین رضوان ٢٠٨١ عقد٤فنى سالمة وصحة مھنیة٥٦ ١٢٤٦٫٥٢محطة انتاج كفر الدوار٢ ١١٦٤٫٩٧٨١٫٥٥
عیسى محمد ابراھیم ابو راجح ٢٢٣٣ ١٢٢١٫٦٦محطة انتاج إدفینافنى تشغیل میاه٥٧ ١١٤١٫٧٤٧٩٫٩٢
ابراھیم ادھم ابراھیم مصطفى ٢٠٩٣ ١٢٥١٫٨٧فرع كفر الدوار مدینةفنى تشغیل میاه٥٨ ١١٦٩٫٩٧٨١٫٩٠

رجب عید منصور عبد الحمید النوام ٢١٠٤ التشیكىفنى تشغیل میاه٥٩ ١١٦٩٫٧٨محطة انتاج كفر الدوار١ ١٠٩٣٫٢٥٧٦٫٥٣
عوض السید على الزیات ٢١٨٣ ١٢٥١٫٨٧رافع میاة إدكو(فرع ادكو)فنى تشغیل میاه٦٠ ١١٦٩٫٩٧٨١٫٩٠

محمد اسماعیل محمد المدخوم ٢١٨٢ ١٢٥٧٫٢٣رافع میاة إدكو(فرع ادكو)فنى تشغیل میاه٦١ ١١٧٤٫٩٨٨٢٫٢٥
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قطاع الموارد البشریة و االداریة
االدارة العامة للموارد البشریة

محمود غانم غانم الرجال ٢١٨١ ١٢٤٦٫٥٢فرع إدكوفنى تشغیل میاه٦٢ ١١٦٤٫٩٧٨١٫٥٥
امیر كمال میشیل كمال مسیحھ ١٩٤٦ التشیكىفنى تشغیل میاه٦٣ ١٢١٢٫٥٧محطة میاه دمنھور١ ١١٣٣٫٢٤٧٩٫٣٣
مسعد احمد عبد العزیز صالح ٢١٠٠ عقد٤فنى تشغیل میاه٦٤ ١٢١٦٫٣٣محطة انتاج كفر الدوار٢ ١١٣٦٫٧٦٧٩٫٥٧
عماد مصطفى محمد عبد اللة ١٩٤٤ ١٢١٠٫٩٨محطة معالجة صرف الخیرىفنى تشغیل صرف٦٥ ١١٣١٫٧٦٧٩٫٢٢

احمد العزب احمد الدسوقى ١٩١٨ التشیكىفنى تشغیل میاه٦٦ ١٣٠٢٫٨٢محطة میاه دمنھور١ ١٢١٧٫٥٩٨٥٫٢٣
حازم السید عباس محمد ٢٠٦٥ ١٢٤٦٫٥٢محطة میاه بدرفنى تشغیل میاه٦٧ ١١٦٤٫٩٧٨١٫٥٥

ماھر عبد المنعم عبد العزیز محمد ٢١٠٢ التشیكىفنى تشغیل میاه٦٨ ١٢٥٧٫٢٣محطة انتاج كفر الدوار١ ١١٧٤٫٩٨٨٢٫٢٥
عید عبد اهللا سعد العتر ٢٠٥٦ ١٢٤٦٫٥٢محطة میاه بدرفنى تشغیل میاه٦٩ ١١٦٤٫٩٧٨١٫٥٥

محمد عبد الرازق محمد تعیلب ١٠٦٥ ١٢٢٤٫٠٢محطة میاه كوم حمادةفنى تشغیل میاه٧٠ ١١٤٣٫٩٤٨٠٫٠٨
عبداللطیف محمد عبداللطیف شاھین ٢٢٢٢ عقد٤فنى كھرباء٧١ ١٢١٦٫٣٣محطة انتاج كفر الدوار٢ ١١٣٦٫٧٦٧٩٫٥٧

خمیس محمد متولى قادوم ١٩٤٨ عقد٤فنى تشغیل میاه٧٢ ١٢١٦٫٣٣محطة میاه دمنھور٢ ١١٣٦٫٧٦٧٩٫٥٧
سمیر حلمى ذكى حنین ١٩٩١ ١١٦٤٫٩٧محطة میاه بدرفنى تشغیل میاه٧٣ ١٠٨٨٫٧٦٧٦٫٢١

خالد محمد الصاوى ھالل ٢١٨٠ ١٢٥١٫٨٧رافع میاة إدكو(فرع ادكو)فنى تشغیل میاه٧٤ ١١٦٩٫٩٧٨١٫٩٠
عبد الفتاح مصطفي على ابو زھو ٢١٥٧ ١٢١٦٫٣٣محطة انتاج إدفینافنى تشغیل میاه٧٥ ١١٣٦٫٧٦٧٩٫٥٧

عبد القادر صالح عبد القادر عبد العظیم ٢٠٨٠ ١٢٩٧٫٢٠فرع كفر الدوار ریففنى تشغیل میاه٧٦ ١٢١٢٫٣٤٨٤٫٨٦
رزق محمد احمد سعید ٢٠٨٣ ١٢١٦٫٣٣محطة میاه ابیسفنى میكانیكا٧٧ ١١٣٦٫٧٦٧٩٫٥٧

رشدى عطیھ عطیھ الباسوسى ٢٠٣٦ ١٢٩٧٫٤٥محطة میاه فیشافنى تشغیل میاه٧٨ ١٢١٢٫٥٧٨٤٫٨٨
ابراھیم فیاض محمود قندیل ٢٠٥١ ١٢١٢٫٥٧فرع جنوب التحریرفنى تشغیل میاه٧٩ ١١٣٣٫٢٤٧٩٫٣٣

جمال عبد المجید محمد مسوده ٢٠٦٢ ١٢٩٧٫٤٥محطة میاه بدرفنى تشغیل میاه٨٠ ١٢١٢٫٥٧٨٤٫٨٨
ایمن ابراھیم احمد عبد السالم ٢٠٩٤ عقد٤فنى تشغیل میاه٨١ ١٢١٦٫٣٣محطة انتاج كفر الدوار٢ ١١٣٦٫٧٦٧٩٫٥٧

طارق اسماعیل عبد المجید على ٢٠٧٠ ١٢١٢٫٥٧انتاج وادي النطرونفنى تشغیل میاه٨٢ ١١٣٣٫٢٤٧٩٫٣٣
وجیھ عبد الفتاح محمد الحلفاوى ٢١٤٣ ١٢٢١٫٦٦فرع كوم حمادهفنى تشغیل میاه٨٣ ١١٤١٫٧٤٧٩٫٩٢

طلعت احمد محمد الحلیوى ٢٢١٨ ١٢١٢٫٥٧محطة میاه حوش عیسىفنى تشغیل میاه٨٤ ١١٣٣٫٢٤٧٩٫٣٣
حازم عبد الغنى امین السید حسین ٢٢١٩ ١٢٩٧٫٤٥محطة میاه حوش عیسىفنى تشغیل میاه٨٥ ١٢١٢٫٥٧٨٤٫٨٨

صبحى جمعھ حمزه محمد زیدان ٢٠٩٦ ١٢٩٧٫٤٥محطة میاه ابیسفنى میكانیكا٨٦ ١٢١٢٫٥٧٨٤٫٨٨
یوسف رمزى محمد الدیب ٢٠٤٥ ١٢٢١٫٣٩محطة رفع كوبرى القاضى ( المحمودیة )فنى تشغیل صرف٨٧ ١١٤١٫٤٩٧٩٫٩٠

محمد السید مصطفى خلیفة رجب ١٩٨٨ ١٢٩٢٫١١فرع شبراخیتفنى تشغیل میاه٨٨ ١٢٠٧٫٥٨٨٤٫٥٣
عصام شعبان خلیل الطحان ٢١٤١ ١٢٠٧٫٥٨فرع كوم حمادهفنى تشغیل میاه٨٩ ١١٢٨٫٥٨٧٩٫٠٠

حمدى سیف النصر جاد المولى سیف النصر ٢٠٧١ ١٢١٠٫٩٨فرع وادى النطرونفنى تشغیل میاه٩٠ ١١٣١٫٧٦٧٩٫٢٢
سامح فوزى الكومى سراج ١٩٩٠ ١٢٩٧٫٤٥محطة إنتاج شبراخیتفنى كھرباء٩١ ١٢١٢٫٥٧٨٤٫٨٨

خالد السید مصطفى خلیفھ رجب ١٩٨٩ ١٢٩٧٫٤٥محطة إنتاج شبراخیتفنى تشغیل میاه٩٢ ١٢١٢٫٥٧٨٤٫٨٨
سمیر محمد ذكى خمیس ١٩٧٩ ١٢٩٢٫١١ا٠شئون المقارفنى مشروعات٩٣ ١٢٠٧٫٥٨٨٤٫٥٣

خالد حسنى صدیق اسماعیل عیسي ١٩٢٣ ١٢٩٧٫٤٥محطة رفع احمد زویل ( الخیرى )فنى تشغیل صرف٩٤ ١٢١٢٫٥٧٨٤٫٨٨
محمد عبد المنعم محمود عبد الرحمن ١٩٢٢ ١٢١٠٫٩٨ا٠شئون المقارفنى مشروعات٩٥ ١١٣١٫٧٦٧٩٫٢٢

طارق محمد العربي عثمان ٢١٦٨ ١٢٩٧٫٤٥رافع میاه رشید(فرع رشید)فنى تشغیل میاه٩٦ ١٢١٢٫٥٧٨٤٫٨٨
عبد السالم محمد ابراھیم شرف الدین ٢٠٩٥ عقد٤فنى تشغیل میاه٩٧ ١٢١٢٫٣٤محطة انتاج كفر الدوار٢ ١١٣٣٫٠٣٧٩٫٣١

شریف محمود عبدالفتاح عبد ربة ١٩٢٧ عقد٤فنى تشغیل میاه٩٨ ١٢١٠٫٩٨محطة میاه دمنھور٢ ١١٣١٫٧٦٧٩٫٢٢
فوزى محمد عبد الحمید محمد ٢٠٦٣ ١٢٩٢٫١١فرع جنوب التحریرفنى مشروعات٩٩ ١٢٠٧٫٥٨٨٤٫٥٣

على محمد على عبد العاطى ٢١٥٠ ١٣٠٢٫٩٤فرع كوم حمادهفنى تشغیل میاه١٠٠ ١٢١٧٫٧٠٨٥٫٢٤
محمد یحیى رمضان ابو على ٢٠٥٨ ١٢٩٢٫١١محطة میاه بدرفنى تشغیل میاه١٠١ ١٢٠٧٫٥٨٨٤٫٥٣

سعید محمد شوقى الجویلى ١٩٤٥ ١٢٨٦٫٧٦ا٠الملكیةفنى مشروعات١٠٢ ١٢٠٢٫٥٨٨٤٫١٨
محمد عثمان صالح عثمان ٢٢٧١ ١٣٠٢٫٨٢فرع أبو حمصفنى سالمة وصحة مھنیة١٠٣ ١٢١٧٫٥٩٨٥٫٢٣

محمد عبد الكریم احمد احمد الشریف ٢٢٦١ ١٢٩٧٫٤٥محطة انتاج إدفینافنى سالمة وصحة مھنیة١٠٤ ١٢١٢٫٥٧٨٤٫٨٨
محمد عبد العزیز عبد الرحمن الطنیخى ٢٢٤٢ ١٢٩٧٫٤٥فرع دمنھور ریففنى تشغیل میاه١٠٥ ١٢١٢٫٥٧٨٤٫٨٨

سالم محمد سالم عرقوب ٢٢٥٢ التشیكىفنى كھرباء١٠٦ ١٢٩٧٫٤٥محطة انتاج كفر الدوار١ ١٢١٢٫٥٧٨٤٫٨٨
اشرف واصف یونس بسیونى ٢٢٦٤ ١٢١٠٫٩٨محطة میاه الحریر الصناعىفنى تشغیل میاه١٠٧ ١١٣١٫٧٦٧٩٫٢٢
ایمن ابراھیم بسیونى عماره ٢٢٥٤ ١٢٩٧٫٤٥فرع كفر الدوار ریففنى تشغیل میاه١٠٨ ١٢١٢٫٥٧٨٤٫٨٨

على سالم محمود سالم االقرع ٢٢٦٥ ١٢٩٧٫٢٠محطة میاه الحریر الصناعىفنى تشغیل میاه١٠٩ ١٢١٢٫٣٤٨٤٫٨٦



(                   ) تابع قرار رقم
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شركة میاه الشرب و الصرف الصحــى بالبحـــیرة
قطاع الموارد البشریة و االداریة
االدارة العامة للموارد البشریة

ایمن بدوى محمد الجناوى ٢٢٣٩ ١٢١٧٫٥٩السالمة والصحة المھنیة (میاه الشرب)فنى سالمة وصحة مھنیة١١٠ ١١٣٧٫٩٣٧٩٫٦٦
اسامھ محمد الشحات درویش ٢٢٥٧ ١٢١٧٫٥٩فرع دمنھور ریففنى عدادات١١١ ١١٣٧٫٩٣٧٩٫٦٦

محمد حامد حامد ابراھیم ٢٢٥٠ ١٢١٢٫٥٧فرع كفر الدوار مدینةفنى تشغیل میاه١١٢ ١١٣٣٫٢٤٧٩٫٣٣
عماد عبد العظیم قطب قرقاره ١٧٤٤ ١٢٠٧٫٥٨اداره المخازنامین مخزن١١٣ ١١٢٨٫٥٨٧٩٫٠٠

احمد صالح فضلى كسبة ١٩٢٨ ١٢٠٧٫٥٨ا٠شئون المقارفنى مشروعات١١٤ ١١٢٨٫٥٨٧٩٫٠٠
محمد عبد المحسن ابراھیم بدر ٢١٧٢ ١٢١٢٫٥٧فرع رشیدفنى تشغیل میاه١١٥ ١١٣٣٫٢٤٧٩٫٣٣

ولید محمد عطیھ محمد رحیم ٢٠٢٥ ١٢١٦٫٣٣محطة میاه البستانفنى كھرباء١١٦ ١١٣٦٫٧٦٧٩٫٥٧
شعبان عبد اهللا احمد عمار ٢١٣٦ ١٢١٧٫٥٩فرع كفر الدوار ریففنى تشغیل میاه١١٧ ١١٣٧٫٩٣٧٩٫٦٦

مصطفى عبد الاله الصیاد زیدان ٢١٣٥ ١٢٠٥٫٦٧محطة میاه كوم حمادةفنى تشغیل میاه١١٨ ١١٢٦٫٧٩٧٨٫٨٨
على السید یونس بحیرى ٢٢٨٤ ١٢١٠٫٩٨محطة میاه بدرفنى تشغیل میاه١١٩ ١١٣١٫٧٦٧٩٫٢٢

احمد فتح اهللا محمد ابو قندیل ٢٧٧٦ ١١٨٢٫٥٧محطة انتاج إدفینافنى میكانیكا١٢٠ ١١٠٥٫٢١٧٧٫٣٦
شحاتھ على شحاتھ زاید ٢٧٨٣ ١١٨٦٫٥١محطة انتاج إدفینافنى تشغیل میاه١٢١ ١١٠٨٫٨٩٧٧٫٦٢
جمال شوقى زكى عثمان ٥٣٩ التشیكىفنى سالمة وصحة مھنیة١٢٢ ١٢٦٤٫٩٨محطة میاه دمنھور١ ١١٨٢٫٢٢٨٢٫٧٦

عاطف محمد سعد یوسف ابو شلیل ١٩٨٣ ١١٣٨٫٠٩فرع أبو حمصفنى تشغیل میاه١٢٣ ١٠٦٣٫٦٤٧٤٫٤٥
خالد السید عثمان ھبیلھ ٢٠٨٤ التشیكىفنى تشغیل میاه١٢٤ ١١٣٨٫٠٩محطة انتاج كفر الدوار١ ١٠٦٣٫٦٤٧٤٫٤٥

عصام علي رمضان البعجیني ٢٠٣١ ١١٧٨٫٥٧محطة معالجة صرف المحمودیة (لیدیا)فنى تشغیل صرف١٢٥ ١١٠١٫٤٧٧٧٫١٠
شعبان عثمان محمد رضوان ادریس ٢١٩٦ ١١٦٩٫٩٩فرع الرحمانیةفنى مشروعات١٢٦ ١٠٩٣٫٤٥٧٦٫٥٤

عبد الھادى مصطفى حلمى عبد الحلیم ٢٠٨٢ ١١٦٩٫٩٩فرع كفر الدوار مدینةفنى تشغیل میاه١٢٧ ١٠٩٣٫٤٥٧٦٫٥٤
حسن محمد محمود عمر ٢٠٣٤ ١١٨٣٫٩٢مركز صیانة شبكات صرف المحمودیةفنى تشغیل صرف١٢٨ ١١٠٦٫٤٧٧٧٫٤٥
عصام كمال اسعد ابراھیم ١٩٥٥ ١١٦٩٫٤١فرع أبو المطامیرفنى تشغیل میاه١٢٩ ١٠٩٢٫٩١٧٦٫٥٠

خیرى عبد الستار عبد القوى لبده ١٩٤٧ ١١٧٥٫٠١محطة میاه منشأة نصارفنى میكانیكا١٣٠ ١٠٩٨٫١٤٧٦٫٨٧
عبد اللطیف شفیق عبد اللطیف الفرخ ١٩٨٦ ١١٦٩٫٩٩محطة إنتاج شبراخیتفنى میكانیكا١٣١ ١٠٩٣٫٤٥٧٦٫٥٤

ابراھیم عبد الجواد عبد اهللا السید ٢٠٢١ ١١٧٥٫٠١فرع الدلنجاتفنى تشغیل١٣٢ ١٠٩٨٫١٤٧٦٫٨٧
ایمن احمد محمد ابو حسین ٢٦٠٢ ١١٢٧٫٣٠المعمل الكیمیائيفنى معمل١٣٣ ١٠٥٣٫٥٥٧٣٫٧٥

ناجى محمد اسماعیل عبد المقصود ٢١٨٩ ١١٦٥٫٠١فرع إیتاى البارودفنى تشغیل١٣٤ ١٠٨٨٫٧٩٧٦٫٢٢
محمود سید احمد احمد السید ٢٢٥٦ ١١٦٩٫٩٩فرع دمنھور مدینةفنى تشغیل میاه١٣٥ ١٠٩٣٫٤٥٧٦٫٥٤
احمد عبد الھادى احمد ھالل ٢٢٧٤ ١١٦٩٫٤١محطة میاه بدرأمین مخزن١٣٦ ١٠٩٢٫٩١٧٦٫٥٠

سید احمد محمد البدري ابراھیم الجبرتى ٢٤١٠ ١١٤١٫٣٧فرع رشیدفنى تشغیل میاه١٣٧ ١٠٦٦٫٧٠٧٤٫٦٧
سامى توفیق محمد خضر ٢٤١١ ١١٣٧٫٨٠فرع كفر الدوار مدینةفنى تشغیل میاه١٣٨ ١٠٦٣٫٣٦٧٤٫٤٤

ممدوح محب محمد االعصر ٢٤١٢ ١١٣٧٫٨٠فرع الدلنجاتفنى تشغیل میاه١٣٩ ١٠٦٣٫٣٦٧٤٫٤٤
محمود السید عبد العاطى غنیم ٢٤١٣ ١١٣٧٫٨٠فرع الدلنجاتفنى تشغیل میاه١٤٠ ١٠٦٣٫٣٦٧٤٫٤٤
عبد اهللا عطا اهللا ابراھیم محمد ٢٧٨٩ ١٠٩٦٫٤٦فرع حوش عیسىفنى تشغیل میاه١٤١ ١٠٢٤٫٧٣٧١٫٧٣

امام احمد فؤاد البستاوى ٢٨٠٢ ١٠٩٠٫٨٠التصمیمفنى مشروعات١٤٢ ١٠١٩٫٤٤٧١٫٣٦
طالل ابراھیم محمد نصر ٢٨٠٤ ١٠٩٦٫١٤محطة میاه كوم حمادةفنى تشغیل میاه١٤٣ ١٠٢٤٫٤٣٧١٫٧١

ھیثم قطب سعد قطب عقرب ٣١٠٢ ٩٠٣٫٠١شبكة صرف العزیز عثمان ( دمنھور )فنى تشغیل صرف١ ٨٤٣٫٩٣٥٩٫٠٨
عید دسوقى مرسى النجار ٢٥٨٤ عقد٤فنى تشغیل میاه٢ ٩٥٢٫٨٦محطة انتاج كفر الدوار٢ ٨٩٠٫٥٢٦٢٫٣٤
احمد حنفى محمود بركات ٢٢٥٩ ١١٦٠٫١٥ا٠الملكیةفنى مشروعات٣ ١٠٨٤٫٢٥٧٥٫٩٠

ھشام متولى عوض بطیشھ ٢٨١١ ٩٩٧٫٦٦محطة رفع ابو الریش ( الخیرى )فنى تشغیل صرف٤ ٩٣٢٫٣٩٦٥٫٢٧
محمد جابر عبد المقصود خلیل ٢٠٧٣٧ ٩٥٨٫٢٧محطة میاه فیشافنى تشغیل میاه٥ ٨٩٥٫٥٨٦٢٫٦٩

احمد صالح احمد بشارة ٣٦٠٠ التشیكىفنى تشغیل میاه٦ ٧٨٥٫١٦محطة میاه دمنھور١ ٧٣٣٫٧٩٥١٫٣٧
طارق عبد القادر رشاد النحال ٣٦٤٥ ٧٨٨٫٠٧محطة میاه كوم حمادةفنى تشغیل میاه٧ ٧٣٦٫٥١٥١٫٥٦

عمرو عبد المجید عبد المجید قمره ٣٨٦٨ ٧٤٤٫٥٢محطة میاه منیة السعیدأمین مخزن٨ ٦٩٥٫٨١٤٨٫٧١
احمد محمد فتحي ابو سعده ٣٩٠٨ ٧٣٩٫٨٤فرع إدكوفنى تشغیل میاه٩ ٦٩١٫٤٤٤٨٫٤٠

سمیر صبري عوض ابو السعد ٣٦٤٤ ٧٠٣٫٩٧محطة رفع شركة المیاه ( الخیرى )فنى تشغیل صرف١٠ ٦٥٧٫٩٢٤٦٫٠٥

غریب محمد غریب عبد الرحیم ٥٢٨٠ ٤٩١٫٦٣محطة میاه منشأة نصارفنى تشغیل میاه١ ٤٥٩٫٤٧٣٢٫١٦
ابراھیم حلمى محمد عبد اهللا ٦٣٤٦ ٤٨٧٫٣٦محطة میاه غرب النوباریةفنى كھرباء٢ ٤٥٥٫٤٨٣١٫٨٨
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االدارة العامة للموارد البشریة

محمود صالح محمد الشرنوبى السید ٦٣٢٦ ٤٨٧٫٣٦محطة میاه غرب النوباریةفنى میكانیكا٣ ٤٥٥٫٤٨٣١٫٨٨
احمد محمد عبد السالم محارب ٧٧٣٢ ٤٤٥٫٣٨محطة معالجة صرف بركة غطاسأمین مخزن٤ ٤١٦٫٢٤٢٩٫١٤

حسن على حسن محمد رجب ٧٧٧٣ ٤٤٥٫٣٨المطبعةفنى صیانة حاسبات٥ ٤١٦٫٢٤٢٩٫١٤
حجاج فتحى عبدة مصطفى ٥٦٩٨ ٥٢٩٫٧٤مركز صیانة شبكات صرف حوش عیسىفنى تشغیل صرف٦ ٤٩٥٫٠٨٣٤٫٦٦

محمود عبد الصادق محمد على ٦٦٦٥ ٥٢٥٫٢٢محطة معالجة صرف أبو المطامیرفنى میكانیكا٧ ٤٩٠٫٨٦٣٤٫٣٦
محمد مرضى محمد ابو فضیلھ ٥٦٩٢ ٦٤٤٫٥٦محطة رفع كفر بولین (كوم حمادة)فنى تشغیل صرف٨ ٦٠٢٫٣٩٤٢٫١٧

محمد مسعود محمد عبد الجلیل الرشیدى ٥٤٩٧ التشیكىفنى حملھ٩ ٥٣٣٫٨٨محطة انتاج كفر الدوار١ ٤٩٨٫٩٥٣٤٫٩٣
سامح محمد محمد حسین ماضى ٦٤٢٧ ٦٠٥٫٨٧محطة رفع وسط المدینة ( ادكو )فنى تشغیل صرف١٠ ٥٦٦٫٢٣٣٩٫٦٤

احمد محمد عبد اهللا محمد الحضرى ٥٦٩٩ عقد٤فنى تشغیل میاه١١ ٥٣٤٫٢٣محطة انتاج كفر الدوار٢ ٤٩٩٫٢٨٣٤٫٩٥
محمود شعبان سعد الدیاش ٧٠٤٥ ٦٣٩٫٢٤محطة میاه أبو حمصفنى تشغیل میاه١٢ ٥٩٧٫٤٢٤١٫٨٢

احمد رجب فتح اهللا ھبالھ ٦٩٢٦ ٦٤٣٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف رشیدفنى تشغیل صرف١٣ ٦٠١٫٦٦٤٢٫١٢
محمد احمد عبد الرحمن النجار ٥٥٧٢ ٦٤٨٫٢٨محطة معالجة صرف واقدفنى تشغیل صرف١٤ ٦٠٥٫٨٧٤٢٫٤١

فھمى محمد صالح محمد حافظ شلش ٦٨١٣ ٤٩٥٫٠٨محطة میاه كوم حمادةفنى تشغیل میاه١٥ ٤٦٢٫٦٩٣٢٫٣٩
عالء الدین احمد عبد الغنى احمد صالح ٦٦٦٤ عقد٤فنى تشغیل میاه١٦ ٤٨٦٫٦٥محطة انتاج كفر الدوار٢ ٤٥٤٫٨١٣١٫٨٤

ابراھیم فتح اهللا عبدالحفیظ العلقامى ٤٠٨٠ ٧١١٫٤٣محطة میاه كوم حمادةفنى تشغیل میاه١٧ ٦٦٤٫٨٩٤٦٫٥٤
عبد المجید محمود عبد السالم العلقامى ٥٧٧٠ ٦٤٤٫٥٠فرع كوم حمادهفنى تشغیل میاه١٨ ٦٠٢٫٣٤٤٢٫١٦

أسامھ إبراھیم حسین رشدي بالل ٣٤٢ ١٩٤١٫٤٩العالقات العامةكبیر كتاب١ ١٨٣٥٫٧٩١٠٥٫٧٠

صبرى راغب عبد الرحیم صدقھ ٥٦٣ ١٤٢٤٫٠٨فرع جنوب التحریركاتب ومدخل بیانات١ ١٣٣٠٫٩٢٩٣٫١٦
عادل عبد القوى محمد راشد ٢٣٦١ ١٣٠٠٫٧٣محطة میاه غرب إیتاى البارودكاتب ومدخل بیانات٢ ١٢١٥٫٦٤٨٥٫٠٩

إسماعیل محمد خلیفھ حسانین ٤٨١ ١٤٦٥٫٧٥فرع إیتاى البارودكاتب ومدخل بیانات٣ ١٣٦٩٫٨٦٩٥٫٨٩
محمد عبد العزیز زكى ناصف ٥٥٣ ١٤٦١٫٨٨محطة معالجة صرف الخیرىكاتب ومدخل بیانات٤ ١٣٦٦٫٢٤٩٥٫٦٤

سالمھ عبد الحمید محمد رمضان ٥٥٧ ١٤٦٨٫٨٢فرع حوش عیسىكاتب ومدخل بیانات٥ ١٣٧٢٫٧٣٩٦٫٠٩
محمود محمد محمد داود ٥٦١ ١٤٦٦٫٠١فرع كوم حمادهكاتب ومدخل بیانات٦ ١٣٧٠٫١٠٩٥٫٩١

عزت حامد درویش شنش ٥٥٤ عقد٤مراقب أمن٧ ١٣٨٩٫٩٠محطة میاه دمنھور٢ ١٢٩٨٫٩٧٩٠٫٩٣
جعفر عبد الفتاح مرسى ابو یوسف ٥٦٧ ١٣٨٩٫٧٦محطة معالجة صرف رشیدمراقب أمن٨ ١٢٩٨٫٨٤٩٠٫٩٢

فھمى محمد محمد الرحمانى ١٤٠٢ ١٤٢٣٫٥٠محطة میاه الجدیھكاتب ومدخل بیانات٩ ١٣٣٠٫٣٧٩٣٫١٣
رضوان محمد حافظ یقطین ٥٥٢ ١٣٩٨٫٨٢محطة إنتاج شبراخیتكاتب ومدخل بیانات١٠ ١٣٠٧٫٣١٩١٫٥١

حسن محمد حسن نصیر ١٦٩٩ ١٢٧٤٫٥٢فرع شبراخیتكاتب ومدخل بیانات١١ ١١٩١٫١٤٨٣٫٣٨
طارق عبد الھادى عبد الھادى الدھبى ١٨٢٠ ١٢٢٥٫٧٦النشاط الریاضى واألجتماعىكاتب ومدخل بیانات١٢ ١١٤٥٫٥٧٨٠٫١٩

صبرى احمد ابراھیم خلیل ٢٢٢٣ ١٢٤٧٫٠١مركز صیانة شبكات صرف دمنھورمراقب أمن١٣ ١١٦٥٫٤٣٨١٫٥٨
نبیل محمد كمال محمود العبد ١٨٣٧ ١٢٦٢٫٦٧فرع دمنھور ریفقارئ ومحصل١٤ ١١٨٠٫٠٧٨٢٫٦٠

سعید بكر عباس ذكرى ٢٤١٩ ١٢٥١٫٠٠فرع الدلنجاتكاتب ومدخل بیانات١٥ ١١٦٩٫١٦٨١٫٨٤
محمد ابراھیم محمد ابراھیم ابو كیلھ ٢٢٤٦ ١٣٧٨٫٨٩األمن والحراسات (میاة الشرب)مراقب أمن١٦ ١٢٨٨٫٦٨٩٠٫٢١

طارق محمود عبد العزیز ھندى ٢٤٢٥ ١٣٠٧٫٧١التخطیط والبحوث والتطویركاتب ومدخل بیانات١٧ ١٢٢٢٫١٦٨٥٫٥٥
یاسر محمد شفیق عرفھ الدیب ٢٤٣٥ ١٣٢٣٫٧١فرع كوم حمادهكاتب ومدخل بیانات١٨ ١٢٣٧٫١١٨٦٫٦٠
ادھم حمدى محمد الشطالوى ٢٤٣٧ ١٣٢٣٫٧١فرع الدلنجاتكاتب ومدخل بیانات١٩ ١٢٣٧٫١١٨٦٫٦٠

مسعد محمد مندور البنا ١٨٢١ ١٢٥٨٫٥٤التأمیناتكاتب ومدخل بیانات٢٠ ١١٧٦٫٢١٨٢٫٣٣
شاكر محمد محمود السید أبو إسماعیل ٥٣٥ ١٣٨٦٫١٧فرع كفر الدوار ریفكاتب ومدخل بیانات٢١ ١٢٩٥٫٤٩٩٠٫٦٨

محمد رشدى محمد القزاز ٥٢٨ ١٣٤٥٫٧١فرع المحمودیةكاتب ومدخل بیانات٢٢ ١٢٥٧٫٦٧٨٨٫٠٤
تھانى سعد محمد خلیل ٥٢٧ ١٣٥٣٫٢٢فرع كفر الدوار مدینةكاتب ومدخل بیانات٢٣ ١٢٦٤٫٦٩٨٨٫٥٣

محمد محمد متولى نعمھ اهللا ٢٣٢٥ ١٢٤٦٫٩٤فرع أبو حمصكاتب ومدخل بیانات٢٤ ١١٦٥٫٣٦٨١٫٥٨
ابراھیم كمال ابراھیم سلطان ٢٣١٩ ١٢٤٦٫٩٤فرع المحمودیةكاتب ومدخل بیانات٢٥ ١١٦٥٫٣٦٨١٫٥٨

ھدى نجیب امام سوید ٢٤٣١ ١٢٣٦٫٩٥فرع كوم حمادهكاتب ومدخل بیانات٢٦ ١١٥٦٫٠٣٨٠٫٩٢
سحر سعید محمد صالح ٢٤٦٠ ١٢٤٢٫٢٨فرع كفر الدوار مدینةكاتب ومدخل بیانات٢٧ ١١٦١٫٠١٨١٫٢٧
عنتر رشاد عباس الفقى ٢٤٢٠ ١١٦٠٫٢٧فرع الدلنجاتكاتب ومدخل بیانات٢٨ ١٠٨٤٫٣٦٧٥٫٩١

سعاد عبده أحمد الحمامصى ٤٩٤ ١٣٣١٫٦٢فرع شبراخیتكاتب ومدخل بیانات٢٩ ١٢٤٤٫٥٠٨٧٫١٢
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محمد اسماعیل ھاشم منشاوى ٢٤٤٠ ١٣٠٢٫٨١فرع المحمودیةكاتب ومدخل بیانات٣٠ ١٢١٧٫٥٨٨٥٫٢٣
محمود محمد حسن موسى ١٩٠٦ ١٢٥٣٫١١محطة معالجة صرف منشیة الحریةمراقب أمن٣١ ١١٧١٫١٣٨١٫٩٨

عماد الدین ابو الفتح فراج الوردانى ٢٣٢٣ ١٣٠٩٫٤٢فرع امتداد البستانكاتب ومدخل بیانات٣٢ ١٢٢٣٫٧٦٨٥٫٦٦
عوض انور عبد الرواف حسین ٢٣٥٥ ١٣٤٦٫١٦فرع أبو المطامیركاتب ومدخل بیانات٣٣ ١٢٥٨٫٠٩٨٨٫٠٧

اسماعیل سعد عبد الجواد الجمال ٢٣٢٠ ١٢٢٦٫٦٤فرع رشیدأمین خزینة٣٤ ١١٤٦٫٣٩٨٠٫٢٥
جالل حافظ محمد عرابى ١٤٠١ ١٣٩٣٫٤٥فرع إدكوكاتب ومدخل بیانات٣٥ ١٣٠٢٫٢٩٩١٫١٦

شعبان حصافى أحمد عوض ٥٦٨ ١٤٤٦٫٨٨فرع دمنھور مدینةقارئ ومحصل٣٦ ١٣٥٢٫٢٢٩٤٫٦٦
سعد زكریا حسن قلقیلھ ٥٦٩ التشیكىكاتب ومدخل بیانات٣٧ ١٣٦٠٫٣١محطة انتاج كفر الدوار١ ١٢٧١٫٣٢٨٨٫٩٩

شامیھ صابر مصطفى شعبان ٥٥٠ ١٣٨٨٫٨٦فرع كفر الدوار ریفكاتب ومدخل بیانات٣٨ ١٢٩٨٫٠٠٩٠٫٨٦
بسینھ یسرى عبد الحمید برجل ٥٤٨ ١٣٦٢٫٣٠فرع أبو حمصكاتب ومدخل بیانات٣٩ ١٢٧٣٫١٨٨٩٫١٢
عادل عبد السالم إبراھیم عماره ٥٤٥ ١٣١٤٫٠٢فرع شبراخیتكاتب ومدخل بیانات٤٠ ١٢٢٨٫٠٦٨٥٫٩٦

صبرى مصطفى عبد الحكیم مصطفى ٥٤٤ ١٢٧٥٫٠٩فرع كفر الدوار مدینةكاتب ومدخل بیانات٤١ ١١٩١٫٦٧٨٣٫٤٢
أشرف محمد كمال محمد الزواوى ٥٤٢ ١٣٣٣٫٦٢اداره المخازنكاتب ومدخل بیانات٤٢ ١٢٤٦٫٣٧٨٧٫٢٥

صبرى سعید زكى المسارع ٢٣٣١ ١٢٣٦٫٠١فرع دمنھور ریفكاتب ومدخل بیانات٤٣ ١١٥٥٫١٥٨٠٫٨٦
محمد احمد عز الدین الصیرفى ٢٣٥١ ١٢٣٦٫٠١فرع إیتاى البارودكاتب ومدخل بیانات٤٤ ١١٥٥٫١٥٨٠٫٨٦
فتحى عبد الحمید عبده زقزوق ٢٣١٣ ١٢٨١٫٩١فرع إدكومراقب أمن٤٥ ١١٩٨٫٠٥٨٣٫٨٦

حسین محمد ابراھیم خلیفھ ٢٣٣٢ ١٢٣٦٫٠١فرع دمنھور مدینةكاتب ومدخل بیانات٤٦ ١١٥٥٫١٥٨٠٫٨٦
سعید محمد رجب المحرقاوى ٢٣٥٠ ١٢٣٦٫٠١مركز صیانة شبكات صرف كوم حمادهأمین خزینة٤٧ ١١٥٥٫١٥٨٠٫٨٦
بالل عبد القادر شحاتھ رزق ٢٣٣٤ ١٢٣٦٫٠١فرع دمنھور ریفأمین خزینة٤٨ ١١٥٥٫١٥٨٠٫٨٦

محمد عادل منصور على ھبیلھ ٢٤٥٥ ١٢٢٦٫٦٢فرع الرحمانیةكاتب ومدخل بیانات٤٩ ١١٤٦٫٣٧٨٠٫٢٥
خالد السید على الوكیل ٢٦٥٥ ١١٤٥٫٠٩فرع دمنھور مدینةقارئ ومحصل٥٠ ١٠٧٠٫١٨٧٤٫٩١

حاتم مسعد محمود دعبیس ٢٦٥٧ ١٢٢١٫٢٤فرع دمنھور مدینةكاتب ومدخل بیانات٥١ ١١٤١٫٣٥٧٩٫٨٩
عصام موسى عبد اللطیف مطر ٢٦٥٩ ١٢١٥٫٨٩فرع حوش عیسىكاتب ومدخل بیانات٥٢ ١١٣٦٫٣٥٧٩٫٥٤

فوزى مختار عبد المحسن عجوه ٢٦٦٤ ١٢٢١٫٢٤فرع رشیدكاتب ومدخل بیانات٥٣ ١١٤١٫٣٥٧٩٫٨٩
حسین خلیل حسین شكر ٢٦٦٦ ١١٥٢٫٧١فرع الرحمانیةكاتب ومدخل بیانات٥٤ ١٠٧٧٫٣٠٧٥٫٤١

شھاب الدین محمود عبد الودود صالح ٢٣١٢ ١٢٥٧٫٢٦فرع إدكوكاتب ومدخل بیانات٥٥ ١١٧٥٫٠١٨٢٫٢٥
محمود عبد الرحمن سلیمان ابوحى ٢٣١٥ ١٢١٧٫٧٦فرع الرحمانیةقارئ ومحصل٥٦ ١١٣٨٫٠٩٧٩٫٦٧

ناصر محمد على عجور ٢٤٤٤ ١٢٠٦٫٢١الموارد البشریة و اإلداریةكاتب ومدخل بیانات٥٧ ١١٢٧٫٣٠٧٨٫٩١
احمد سعد حسن راشد ٢٦٧٢ ١١٠١٫٦٩محطة میاه بدركاتب ومدخل بیانات٥٨ ١٠٢٩٫٦٢٧٢٫٠٧

سامى كمال طلب الجالى ٣١٤٦ ١١٠٢٫٠٨فرع الرحمانیةمراقب أمن٥٩ ١٠٢٩٫٩٨٧٢٫١٠

محمد عیسى محمد محمود ٣١١٣ ٩٤٢٫٩٢فرع جنوب التحریرقارئ ومحصل١ ٨٨١٫٢٣٦١٫٦٩
نجالء فتحى عبد المنعم محمد شعبان ٣١٧٨ التشیكىكاتب ومدخل بیانات٢ ٩٥٣٫١٧محطة انتاج كفر الدوار١ ٨٩٠٫٨١٦٢٫٣٦

ماھر شندى سعد بالل ٢٩٢٦ ٩٨٢٫٧١فرع إدكوقارئ ومحصل٣ ٩١٨٫٤٢٦٤٫٢٩
جمال عطیھ فؤاد خضر ٢٩٩٤ ٩٩٧٫٦٦فرع شبراخیتكاتب ومدخل بیانات٤ ٩٣٢٫٣٩٦٥٫٢٧
احمد یوسف محمد طة ٣١٦١ ٩٦٠٫٣٥محطة معالجة صرف إیتاى البارودكاتب ومدخل بیانات٥ ٨٩٧٫٥٢٦٢٫٨٣

عادل محمد محمد الدسونسى ١٨٣٩ ١١٠٩٫١٣فرع دمنھور ریفقارئ ومحصل٦ ١٠٣٦٫٥٧٧٢٫٥٦
محمد احمد حمزة الفقى ٤٠٤٦ ٧٨٠٫٥٩فرع إیتاى البارودقارئ ومحصل٧ ٧٢٩٫٥٢٥١٫٠٧

سعد قاسم عبد السالم شلبى ٣١٤٩ ٩٦٩٫٠٨فرع أبو المطامیرقارئ ومحصل٨ ٩٠٥٫٦٨٦٣٫٤٠
ابراھیم بسیوني السید شاھین ٣٦٦٤ ٨١٠٫٨٦فرع إیتاى البارودكاتب ومدخل بیانات٩ ٧٥٧٫٨١٥٣٫٠٥

ھشام محمد محمد الحسانین ٣٧٠٦ ٨١٥٫٨٣فرع إدكوقارئ ومحصل١٠ ٧٦٢٫٤٦٥٣٫٣٧
ابراھیم محمد محمد عطا ٢٠٣٣ ١٠٧١٫٤١فرع المحمودیةكاتب ومدخل بیانات١١ ١٠٠١٫٣٢٧٠٫٠٩

سامیة عبد الحمید حسن على ٢٤٧٣ ١٠٠٤٫٠٩فرع أبو المطامیركاتب ومدخل بیانات١٢ ٩٣٨٫٤٠٦٥٫٦٩
خالد حسین محمد قطب ابو دشیش ٢٤٨٦ ٩٩٩٫٣٦مركز صیانة شبكات صرف إیتاى البارودأمین خزینة١٣ ٩٣٣٫٩٨٦٥٫٣٨

السید محسن اسماعیل جنیدي ٤٣١٨ ٧٧١٫١٨فرع إیتاى البارودكاتب ومدخل بیانات١٤ ٧٢٠٫٧٣٥٠٫٤٥
سعید عطیة محمد بسیونى الدد ٤٠٢٦ ٧٨٠٫٥٩فرع أبو حمصقارئ ومحصل١٥ ٧٢٩٫٥٢٥١٫٠٧

محمد عبد الحلیم محمد بكر ٤٠٦٧ ٧٨٩٫٧١ا٠االتصاالتكاتب ومدخل بیانات١٦ ٧٣٨٫٠٥٥١٫٦٦
ابراھیم مصطفى حسن ابراھیم الخیاط ٣٦٥٣ ٧٨٥٫١٦فرع أبو حمصقارئ ومحصل١٧ ٧٣٣٫٧٩٥١٫٣٧
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احمد علي محمد طقیشم ٣٦٦٥ ٧٨٩٫٧١فرع إدكوقارئ ومحصل١٨ ٧٣٨٫٠٥٥١٫٦٦
عبد الستار احمد سلیمان ابراھیم ٣٥٣٢ ٧٨٩٫٧١محطة معالجة صرف المسینمراقب أمن١٩ ٧٣٨٫٠٥٥١٫٦٦

جمال على عبد الرؤف خلیل ٣٦٦٧ ٧٨٠٫٥٩فرع جنوب التحریركاتب ومدخل بیانات٢٠ ٧٢٩٫٥٢٥١٫٠٧
مصطفى كامل محمد عطیة خطاب ٣٦٦٩ ٧٨٥٫١٦فرع كوم حمادهقارئ ومحصل٢١ ٧٣٣٫٧٩٥١٫٣٧

خلیفة ذكري خلیفة اسماعیل ٣٦٧٤ ٧٨٩٫٧١مركز صیانة شبكات صرف إدكوكاتب ومدخل بیانات٢٢ ٧٣٨٫٠٥٥١٫٦٦
مفرح حنفي سالم رزق ٣٦٧٦ ٧٨٠٫٥٩فرع أبو حمصقارئ ومحصل٢٣ ٧٢٩٫٥٢٥١٫٠٧

ھانى على محمد منیسى ٣٦٧٧ ٧٨٠٫٥٩فرع أبو حمصقارئ ومحصل٢٤ ٧٢٩٫٥٢٥١٫٠٧
سامى سعید موسى أبو زید ٣٦٧٨ ٧٨٥٫١٦محطة میاه المحمودیة الجدیدة (الشیخ زاید)كاتب ومدخل بیانات٢٥ ٧٣٣٫٧٩٥١٫٣٧

احمد ابراھیم علي جودة ٣٦٨٦ ٧٨٩٫٧١فرع كفر الدوار ریفكاتب ومدخل بیانات٢٦ ٧٣٨٫٠٥٥١٫٦٦
نبیل رجب ماضى عثمان ٣٦٨٧ ٧٨٩٫٧١فرع أبو حمصقارئ ومحصل٢٧ ٧٣٨٫٠٥٥١٫٦٦

علي محمد عبد المنعم عبد اهللا نعمة اهللا ٣٦٩٠ ٧٨٥٫١٦فرع أبو حمصقارئ ومحصل٢٨ ٧٣٣٫٧٩٥١٫٣٧
رندا محمد عبد الفتاح ھندى ٣٦٩٢ ٧٨٠٫٥٩فرع كوم حمادهكاتب ومدخل بیانات٢٩ ٧٢٩٫٥٢٥١٫٠٧

محمود فتحي محمد عطیة خطاب ٣٦٩٥ ٧٨٠٫٥٩محطة معالجة صرف الدلنجاتكاتب ومدخل بیانات٣٠ ٧٢٩٫٥٢٥١٫٠٧
مصطفى محمد حامد فاید ٣٦٩٧ ٧٨٩٫٧١فرع دمنھور مدینةقارئ ومحصل٣١ ٧٣٨٫٠٥٥١٫٦٦

منى االنصاري محمد االنصاري ھویدي ٣٦٩٩ ٧٨٠٫٥٩فرع كوم حمادهكاتب ومدخل بیانات٣٢ ٧٢٩٫٥٢٥١٫٠٧
مدحت محمد حنفي حافظ ٣٧٠٣ ٧٨٠٫٥٩فرع أبو حمصقارئ ومحصل٣٣ ٧٢٩٫٥٢٥١٫٠٧

جالل أبو زید حتیتھ غالب ٣٧٠٩ ٧٨٥٫١٦فرع حوش عیسىقارئ ومحصل٣٤ ٧٣٣٫٧٩٥١٫٣٧
احمد محمد یوسف السید موسى ٣٧١٤ ٧٨٠٫٥٩محطة میاه شرق إیتاى البارودمراقب أمن٣٥ ٧٢٩٫٥٢٥١٫٠٧

بسمة مسعد محمد منصور ٣٧١٥ ٧٧٦٫٠٤المشروعاتكاتب ومدخل بیانات٣٦ ٧٢٥٫٢٧٥٠٫٧٧
ابراھیم عبد الباقى عبد العزیز ابراھیم ٤٠٦٦ ٧٨٠٫٥٩فرع دمنھور ریفقارئ ومحصل٣٧ ٧٢٩٫٥٢٥١٫٠٧

محمد فتحي زكي عیسى بسیوني ٣٩٠٠ ٧٨٠٫٥٩فرع دمنھور ریفمراقب أمن٣٨ ٧٢٩٫٥٢٥١٫٠٧
فرحات صالح عبد التواب ناجى ٤٠٤٥ ٧٣٩٫٨٣فرع إیتاى البارودقارئ ومحصل٣٩ ٦٩١٫٤٣٤٨٫٤٠

السید معاویھ عبد اهللا فرج ٤٠٤٣ ٧٤٤٫٥٠فرع إیتاى البارودقارئ ومحصل٤٠ ٦٩٥٫٧٩٤٨٫٧١
سامى محمود حسن حرفوش ٤٠٤٧ ٧٨٩٫٧١فرع كوم حمادهقارئ ومحصل٤١ ٧٣٨٫٠٥٥١٫٦٦

وائل ابراھیم سمیر احمد سلیمان ٤٠١٥ ٧٨٥٫١٦فرع دمنھور ریفكاتب ومدخل بیانات٤٢ ٧٣٣٫٧٩٥١٫٣٧
محمد عبد الفتاح عشرى عبد الرؤوف ٤٠٥٣ ٧٨٥٫١٦فرع أبو المطامیركاتب ومدخل بیانات٤٣ ٧٣٣٫٧٩٥١٫٣٧

صبحى فرج عبد المجید جمعھ ٤٠٦٨ ٧٨٨٫٠٧محطة معالجة صرف الخیرىمراقب أمن٤٤ ٧٣٦٫٥١٥١٫٥٦

مي عاصم عبد العزیز رزق ٣٩٧٣ ٦٨١٫٧٢محطة میاه فیشاكاتب ومدخل بیانات١ ٦٣٧٫١٢٤٤٫٦٠
یوسف محمد احمد صفار ٢٠٠٨٢ ٨٠٢٫٧٤فرع الرحمانیةقارئ ومحصل٢ ٧٥٠٫٢٢٥٢٫٥٢

احمد صبرى احمد ابو زید عبد العال ٧٢٤٠ ٤٦٨٫٠٤محطة معالجة صرف الخیرىمراقب أمن٣ ٤٣٧٫٤٢٣٠٫٦٢
حماده عطیھ محمد ابو عجیلھ ٧٠٢٣ ٥١٨٫٩٦فرع الدلنجاتقارئ ومحصل٤ ٤٨٥٫٠١٣٣٫٩٥

رمضان محمد محمد الجیزاوى ٧٤١٩ ٤٧٠٫١٥فرع دمنھور مدینةقارئ ومحصل٥ ٤٣٩٫٣٩٣٠٫٧٦
سامح ربیع عبد الجواد ابو جمعھ ٧٥٦٠ ٤٤٥٫٣٨محطة معالجة صرف كوم حمادةمراقب أمن٦ ٤١٦٫٢٤٢٩٫١٤

محمود اسماعیل محمد اسماعیل سیف ٧٦٨٥ ٤٧٦٫٥٦فرع الرحمانیةقارئ ومحصل٧ ٤٤٥٫٣٨٣١٫١٨
محمد سمیر شحاتھ سرحان ٧٦٧٨ ٤٧٦٫٥٦فرع أبو حمصقارئ ومحصل٨ ٤٤٥٫٣٨٣١٫١٨

صالح فتحى الشافعى اسماعیل ٧٧٤٧ ٤٢٤٫٩٦فرع دمنھور مدینةقارئ ومحصل٩ ٣٩٧٫١٦٢٧٫٨٠
سعد محمد ابراھیم حسن ٧٨٧١ ٥٠٣٫١٩فرع شبراخیتمراقب أمن١٠ ٤٧٠٫٢٧٣٢٫٩٢

اسراء فرج السید یوسف ابراھیم خنیسة ٧٨٠١ ٤٤٥٫٣٨فرع أبو حمصكاتب ومدخل بیانات١١ ٤١٦٫٢٤٢٩٫١٤
عادل محمد محمد عبد الھادى الشیخ ٧٨٤٥ ٤٤٥٫٣٨فرع الدلنجاتقارئ ومحصل١٢ ٤١٦٫٢٤٢٩٫١٤

محمد محمد احمد شاھین ٧٨٦٢ ٤٤٥٫٣٨فرع شبراخیتقارئ ومحصل١٣ ٤١٦٫٢٤٢٩٫١٤
ابراھیم یوسف ابراھیم الشرنوبى ٧٨٦٥ ٤٤٥٫٣٨فرع شبراخیتقارئ ومحصل١٤ ٤١٦٫٢٤٢٩٫١٤

ابراھیم محمد محمد غنیم ٧٥٩٢ ٤٤٣٫١٣فرع المحمودیةقارئ ومحصل١٥ ٤١٤٫١٤٢٨٫٩٩
اشرف ابراھیم حسبو الشرقاوى ٢٥٤٨ ١٠٥٤٫٥٧محطة میاه ابو حمص الجدیدةمراقب أمن١٦ ٩٨٥٫٥٨٦٨٫٩٩

على محمد على المادنھ ٢٧٥٠ ٩٥٨٫٦٩فرع الرحمانیةمعاون خدمھ١ ٨٩٥٫٩٧٦٢٫٧٢
احمد فؤاد حمدان عبد السالم حسن ٢٥١٧ ٩٩٩٫٥٨فرع دمنھور مدینةمعاون خدمھ٢ ٩٣٤٫١٩٦٥٫٣٩

ماھر محمد على طویلھ ٢٥٩٥ ١٠٦٩٫٥٥فرع حوش عیسىحارس٣ ٩٩٩٫٥٨٦٩٫٩٧
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اسامة السید عبد اهللا شرابى ٢٦٠١ التشیكىمعاون خدمھ٤ ٩٩١٫٧٨محطة میاه دمنھور١ ٩٢٦٫٩٠٦٤٫٨٨
ابراھیم جابر ابراھیم النحاس ٢٧٧٠ ٩٦٧٫٦٣محطة انتاج إدفیناحارس٥ ٩٠٤٫٣٣٦٣٫٣٠
عید عبد الحمید محمد الخیاط ٢٧٧٣ ١٠٣٣٫٣٢محطة إنتاج شبراخیتمعاون خدمھ٦ ٩٦٥٫٧٢٦٧٫٦٠

احمد شعبان محمد محمود ٣٢٠٧ ٩٣٤٫٣٦فرع كفر الدوار مدینةحارس٧ ٨٧٣٫٢٣٦١٫١٣
محمد السید محمود الشریف ٣٢١٠ ٩٢٨٫٩٨فرع كفر الدوار مدینةمعاون خدمھ٨ ٨٦٨٫٢١٦٠٫٧٧

سالمة السید عبد الحمید الفیومى ٣٢١٢ ٩٢٨٫٩٨محطة معالجة صرف إدكوحارس٩ ٨٦٨٫٢١٦٠٫٧٧
كامل محمد محمد مرسي ٣٢١٨ ٩٢٨٫٩٦ا٠شئون المقارمعاون خدمھ١٠ ٨٦٨٫١٩٦٠٫٧٧

عبدة محمد عبدالعزیز صیام ٣٢٢٥ ٩٢٨٫٩٨ا٠شئون المقارمعاون خدمھ١١ ٨٦٨٫٢١٦٠٫٧٧
احمد عبد اللطیف عبد المعطى ابو جاموس ٣٢٤٦ ٩٩٧٫٣٠فرع دمنھور مدینةمعاون خدمھ١٢ ٩٣٢٫٠٦٦٥٫٢٤

شعبان عبد العزیز ابراھیم األدھم ٣٢٥١ ٩٩٢٫٠٧ا٠شئون المقارمعاون خدمھ١٣ ٩٢٧٫١٧٦٤٫٩٠
محمود محمد محمود على ٣٢٥٢ ٩٢٨٫٩٨فرع كفر الدوار مدینةمعاون خدمھ١٤ ٨٦٨٫٢١٦٠٫٧٧

عبد الحلیم محمود صالح الغرباوى ٣٢٧٢ ٨٩٠٫٧٤األمن والحراسات (میاة الشرب)حارس١٥ ٨٣٢٫٤٧٥٨٫٢٧
السید شوقى السید یوسف ٣٢٦٧ ٩٥١٫١٩فرع دمنھور ریفمعاون خدمھ١٦ ٨٨٨٫٩٦٦٢٫٢٣

عوض سالم خالف سالم ٣٢٦٨ ٨٩٠٫٦٩ا٠شئون المقارمعاون خدمھ١٧ ٨٣٢٫٤٢٥٨٫٢٧
اسامة عبد الرازق عبد الغفار السباعى ٣٣١٥ ٩٥١٫٢٦فرع وادى النطرونمعاون خدمھ١٨ ٨٨٩٫٠٣٦٢٫٢٣

احمد عبد الحمید محمد الشیخھ ٣٣٦٢ ٨٩٠٫٧٤فرع الرحمانیةمعاون خدمھ١٩ ٨٣٢٫٤٧٥٨٫٢٧
عبد الرؤف موسى محمد متولى ٣٣٧٠ ٨٩٠٫٧٤فرع المحمودیةمعاون خدمھ٢٠ ٨٣٢٫٤٧٥٨٫٢٧

محمد سعد ابراھیم حجاج ٣٣٧٨ ٨٩٠٫٧٤فرع المحمودیةحارس٢١ ٨٣٢٫٤٧٥٨٫٢٧
محمد عبد العزیز محمد اسماعیل ٣٣٨٠ ٨٩٠٫٧٤فرع المحمودیةمعاون خدمھ٢٢ ٨٣٢٫٤٧٥٨٫٢٧

احمد محمد احمد السید ٣٣٨٣ ٨٩٠٫٧٤فرع المحمودیةمعاون خدمھ٢٣ ٨٣٢٫٤٧٥٨٫٢٧
الحسن عبد الحمید مصطفى المغالنى ٣٣٨٥ ٨٩٠٫٧٤فرع المحمودیةمعاون خدمھ٢٤ ٨٣٢٫٤٧٥٨٫٢٧

یاسر ابراھیم محمد ابراھیم الشیخ ٣٤٢١ ٨٧٣٫٨٤ا٠شئون المقارمعاون خدمھ٢٥ ٨١٦٫٦٧٥٧٫١٧
عبد النبى حماده شعبان ابو رفاعى ٣٤٢٢ ٨٧٣٫٨٦ا٠شئون المقارمعاون خدمھ٢٦ ٨١٦٫٦٩٥٧٫١٧

ناجى ابراھیم محمد الطویل ٣٤٢٣ ٨٧٣٫٨٦فرع دمنھور ریفمعاون خدمھ٢٧ ٨١٦٫٦٩٥٧٫١٧

محمد صالح حافظ محمد ٤٠٩٤ ٦٤٣٫٦٣فرع كفر الدوار ریفمعاون خدمھ١ ٦٠١٫٥٢٤٢٫١١
حسین فاضل عطا فاضل ٥٨١٢ ٦٥٠٫١٩محطة میاه منشأة نصارمعاون خدمھ٢ ٦٠٧٫٦٥٤٢٫٥٤

عزت ابراھیم محجوب متولى ٥٦٩٦ ٦٤٥٫٧٢محطة میاه ابو المطامیرمعاون خدمھ٣ ٦٠٣٫٤٨٤٢٫٢٤
صالح محمد احمد خلیل ٥٦٨٩ ٦٨١٫٩٥فرع دمنھور مدینةمعاون خدمھ٤ ٦٣٧٫٣٤٤٤٫٦١

سالمة محمود محمد الخبي ٥٨٠٦ ٦٨٣٫٠١فرع أبو المطامیرمعاون خدمھ٥ ٦٣٨٫٣٣٤٤٫٦٨
اشرف محمد انور القاسى المصرى ٥٧٨٧ ٦٨١٫٩٥محطة میاه أبو حمصمعاون خدمھ٦ ٦٣٧٫٣٤٤٤٫٦١

موسى شحاتة موسى الدیاش ٥٧٩٣ ٦٤١٫٢٤محطة میاه أبو حمصحارس٧ ٥٩٩٫٢٩٤١٫٩٥
ھاشم عوض بسیونى عوض ٥٦٠٢ ٦٤٢٫٧٨فرع كفر الدوار مدینةمعاون خدمھ٨ ٦٠٠٫٧٣٤٢٫٠٥

اشرف شوقى عبد الحمید عالم ٥٧٠٨ ٦٤١٫٢٤فرع دمنھور ریفمعاون خدمھ٩ ٥٩٩٫٢٩٤١٫٩٥
حسن سعد سالمة خفاجى ٥٧٧٧ ٦٤١٫٢٤فرع دمنھور مدینةمعاون خدمھ١٠ ٥٩٩٫٢٩٤١٫٩٥

فتحى سعد طلبة بدر ٥٨٠٩ ٦٤١٫٢٤فرع دمنھور مدینةمعاون خدمھ١١ ٥٩٩٫٢٩٤١٫٩٥
صبحى احمد على یوسف عبد الباقى ٥٨٠٨ عقد٤حارس١٢ ٦٤١٫٢٤محطة میاه دمنھور٢ ٥٩٩٫٢٩٤١٫٩٥
محمود عبد الغنى محمود عبد الغنى ٥٧٧١ ٦٤١٫٢٤فرع أبو المطامیرمعاون خدمھ١٣ ٥٩٩٫٢٩٤١٫٩٥

على مصطفى على شكر ٥٧٠٤ ٦٤١٫٢٤محطة میاه أبو حمصمعاون خدمھ١٤ ٥٩٩٫٢٩٤١٫٩٥
محمود عبد العزیز احمد ابراھیم ٥٦٨٥ ٦٤١٫٢٤فرع أبو حمصمعاون خدمھ١٥ ٥٩٩٫٢٩٤١٫٩٥

رضا احمد عبد الجلیل احمد ٥٧٢٥ ٦٤١٫٢٤محطة میاه أبو حمصحارس١٦ ٥٩٩٫٢٩٤١٫٩٥
ابراھیم منصور عبد الرحمن البرماوى ٥٧٧٤ ٦٤١٫٢٤فرع أبو المطامیرمعاون خدمھ١٧ ٥٩٩٫٢٩٤١٫٩٥

عادل عبد الحلیم محمود ابو ورده ٥٦٢٦ ٦٤٢٫٧٨محطة میاه فیشاحارس١٨ ٦٠٠٫٧٣٤٢٫٠٥
منصور سالم عبد ربھ منصور ٥٧٧٣ ٦٤٢٫٢٤فرع أبو المطامیرمعاون خدمھ١٩ ٦٠٠٫٢٢٤٢٫٠٢

یاسر سالم ابراھیم عبد الرحمن ٥٦٤٣ ٦٤٢٫٧٨فرع دمنھور مدینةمعاون خدمھ٢٠ ٦٠٠٫٧٣٤٢٫٠٥
نبیل حسن یوسف أحمد ٥٧٩١ ٦٤١٫٢٤محطة میاه أبو حمصمعاون خدمھ٢١ ٥٩٩٫٢٩٤١٫٩٥

متولى محمد حسن ابراھیم ٥٦١٣ ٦٤١٫٢٤الخامات والكلورمعاون خدمھ٢٢ ٥٩٩٫٢٩٤١٫٩٥
سالمھ محمد سعد عبد الجواد ٦٦٣٦ ٦٤١٫٢٤فرع كفر الدوار مدینةمعاون خدمھ٢٣ ٥٩٩٫٢٩٤١٫٩٥
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شركة میاه الشرب و الصرف الصحــى بالبحـــیرة
قطاع الموارد البشریة و االداریة
االدارة العامة للموارد البشریة

محمود ابو المعاطى فھیم عمار ٥٦٧٣ ٦٧٧٫٤٥محطة معالجة صرف شبراخیتمعاون خدمھ٢٤ ٦٣٣٫١٣٤٤٫٣٢
السید مصطفى ابراھیم حجازى ٥٦٧٨ ٦٧٧٫٤٥فرع حوش عیسىمعاون خدمھ٢٥ ٦٣٣٫١٣٤٤٫٣٢

حامد محمود احمد سعد ٥٧٨١ ٦٧٧٫٤٥محطة معالجة صرف شبراخیتمعاون خدمھ٢٦ ٦٣٣٫١٣٤٤٫٣٢
عصام كمال محمد خلیل ٥٧٩٧ ٦٧٨٫٥٣محطة معالجة صرف شبراخیتمعاون خدمھ٢٧ ٦٣٤٫١٤٤٤٫٣٩

الشحات رجب عبد المجید على طایل ٥٦٩٠ ٦٧٧٫٤٥مركز صیانة شبكات صرف حوش عیسىعامل تسلیك٢٨ ٦٣٣٫١٣٤٤٫٣٢
یسرى رشدى منداش نصار ٥٥٧٩ ٦٧٧٫٤٥فرع إیتاى البارودمعاون خدمھ٢٩ ٦٣٣٫١٣٤٤٫٣٢

محمد كمال محمد على ٥٧٥٩ ٦٧٧٫٤٥مركز صیانة شبكات صرف حوش عیسىعامل تسلیك٣٠ ٦٣٣٫١٣٤٤٫٣٢
محمد عطیھ رزق حسن ٥٦٦٩ ٦٧٧٫٤٥محطة معالجة صرف حوش عیسى (بلشا)معاون خدمھ٣١ ٦٣٣٫١٣٤٤٫٣٢

حسان محمد على حسن منیسى ٥٧٧٥ ٦٧٧٫٤٥فرع الرحمانیةحارس٣٢ ٦٣٣٫١٣٤٤٫٣٢
سالم فرج حمیده محمود ٥٨٠٤ ٦٧٧٫٤٥فرع إدكومعاون خدمھ٣٣ ٦٣٣٫١٣٤٤٫٣٢
رضا محمد حسین حسین ٥٧٠٢ ٦٧٧٫٤٥محطة معالجة صرف الدلنجاتمعاون خدمھ٣٤ ٦٣٣٫١٣٤٤٫٣٢

على محمد احمد سعد ٥٦٥٤ ٦٧٧٫٤٥مركز صیانة شبكات صرف كوم حمادهعامل تسلیك٣٥ ٦٣٣٫١٣٤٤٫٣٢
ھانى عبد النبى فرج ابو زید ٥٦٦١ ٦٧٧٫٤٥فرع إیتاى البارودمعاون خدمھ٣٦ ٦٣٣٫١٣٤٤٫٣٢

بركات ربیع محمد مبروك العالقى ٥٧١٤ ٦٧٧٫٤٥فرع حوش عیسىحارس٣٧ ٦٣٣٫١٣٤٤٫٣٢
احمد سلیمان احمد محمد النجار ٥٧٣١ ٦٧٧٫٤٥مركز صیانة شبكات صرف كوم حمادهعامل تسلیك٣٨ ٦٣٣٫١٣٤٤٫٣٢
محمود عبد المقصود احمد على ٥٧٩٦ ٦٧٧٫٤٥فرع شبراخیتمعاون خدمھ٣٩ ٦٣٣٫١٣٤٤٫٣٢

طھ كمال عبد الغفار حسن ٥٦٣٠ ٦٨٢٫٩٥محطة معالجة صرف الدلنجاتمعاون خدمھ٤٠ ٦٣٨٫٢٧٤٤٫٦٨
عطا عبد العاطى محمود احمد ٥٦٦٦ ٦٧٧٫٤٥محطة معالجة صرف إدكوحارس٤١ ٦٣٣٫١٣٤٤٫٣٢

عطیھ عبد العزیز مبروك سلیم ٥٦٤٢ ٦٨٢٫٩٥فرع إیتاى البارودمعاون خدمھ٤٢ ٦٣٨٫٢٧٤٤٫٦٨
على محمد مصطفى حسین الجندى ٥٦٨٨ ٦٧٧٫٤٥فرع المحمودیةمعاون خدمھ٤٣ ٦٣٣٫١٣٤٤٫٣٢

محمد عباس عبد النبى حمیده ٥٨٢١ ٦٧٧٫٤٥محطة معالجة صرف الدلنجاتحارس٤٤ ٦٣٣٫١٣٤٤٫٣٢
جمعة یحیى منصور ابو طرفایة ٥٥٨٩ ٦٣٦٫٧٧فرع حوش عیسىمعاون خدمھ٤٥ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦

عید عبد الھادى محمد عید ٥٦١٠ ٦٣٨٫٣٢مركز صیانة شبكات صرف حوش عیسىحارس٤٦ ٥٩٦٫٥٦٤١٫٧٦
على عبد الحمید محمد رمضان ٥٦٤٠ ٦٥٦٫٥٣مركز صیانة شبكات صرف حوش عیسىمعاون خدمھ٤٧ ٦١٣٫٥٨٤٢٫٩٥

وائل الصافى حسین محمد زین العابدین ٥٦٤٤ ٦٣٦٫٧٧فرع كفر الدوار ریفمعاون خدمھ٤٨ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦
رجب ابراھیم السید السنھورى ٥٦٦٥ ٦٣٦٫٧٧محطة معالجة صرف الدلنجاتمعاون خدمھ٤٩ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦

عید صالح عبد المولى عبد الجواد ٥٦٧٥ ٦٣٦٫٧٧محطة معالجة صرف الكوم األخضرمعاون خدمھ٥٠ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦
یحیى ضیف حامد یحیى ٥٦٨١ ٦٣٦٫٧٧مركز صیانة شبكات صرف حوش عیسىعامل تسلیك٥١ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦
شعبان عید زكى العربى ٥٦٨٢ ٦٣٦٫٧٧ا٠شئون المقارمعاون خدمھ٥٢ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦

ربیع سعید بیومى الصوالحى ٥٧٠٦ ٦٣٦٫٧٧فرع حوش عیسىمعاون خدمھ٥٣ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦
سعید على عبد المنعم على منصور ٥٧٢٢ عقد٤حارس٥٤ ٦٣٦٫٧٧محطة انتاج كفر الدوار٢ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦

عبد الغنى عبده عطیھ الطحان ٥٧٤٧ ٦٣٦٫٧٧مركز صیانة شبكات صرف شبراخیتعامل تسلیك٥٥ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦
عبد الحمید یوسف عبد المقصود یوسف ٥٧٥٢ عقد٤معاون خدمھ٥٦ ٦٣٦٫٧٧محطة انتاج كفر الدوار٢ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦

عادل محمد توفیق محمد ٥٧٥٠ ٦٣٦٫٧٧فرع جنوب التحریرمعاون خدمھ٥٧ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦
حسن محمد سالم على ٥٧٦٢ ٦٣٦٫٧٧محطة میاه فیشاحارس٥٨ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦

یسرى حمدى عبد المولى رمضان ٥٧٨٠ ٦٣٦٫٧٧محطة معالجة صرف الدلنجاتمعاون خدمھ٥٩ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦
عبد الباسط عید محمد عبد ربھ ٥٧٦٧ ٦٣٦٫٧٧فرع حوش عیسىمعاون خدمھ٦٠ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦
حسن عبد الدایم ابراھیم دومھ ٥٧٦٥ عقد٤حارس٦١ ٦٣٦٫٧٧محطة انتاج كفر الدوار٢ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦

فتحى محمد سلیم عطا ٥٧٦٤ ٦٣٦٫٧٧فرع جنوب التحریرمعاون خدمھ٦٢ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦
محمد محمد متولى قاسم ٥٨٠٣ ٦٣٦٫٧٧فرع إدكوحارس٦٣ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦

طھ محمد احمد الصوالحى ٥٨١٨ ٦٣٦٫٧٧مركز صیانة شبكات صرف حوش عیسىعامل تسلیك٦٤ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦
ممدوح عبد السمیع محمد عید ٥٧١٨ ٦٣٦٫٧٧مركز صیانة شبكات صرف حوش عیسىعامل تسلیك٦٥ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦

شعبان سعید عبد العزیز الھوارى ٥٧١٩ ٦٣٦٫٧٧فرع المحمودیةمعاون خدمھ٦٦ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦
أحمد على السید الشرقاوى ٥٧٤٢ ٦٤٣٫١٢محطة میاه كوم القناطرحارس٦٧ ٦٠١٫٠٥٤٢٫٠٧
محمد شحاتھ محمود على ٥٨١١ ٦٣٦٫٧٧محطة میاه الحریر الصناعىحارس٦٨ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦

یوسف ابراھیم محمد یعقوب ٥٨١٤ ٦٣٦٫٧٧محطة معالجة صرف كوم حمادةمعاون خدمھ٦٩ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦
عبد الموجود فوزى عبد الموجود الدیب ٥٧٩٢ ٦٣٦٫٧٧محطة انتاج إدفینامعاون خدمھ٧٠ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦

رضا رمضان متولى رزق ٥٦٤٦ ٦٤٤٫٧٨محطة معالجة صرف كوم حمادةمعاون خدمھ٧١ ٦٠٢٫٦٠٤٢٫١٨
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اســــم الموظـــــــفرقــم فــرد االساسى الجھة المرقى الیھاالوظیفة المرقى الیھام
بعد العالوة

االساسى 
قبل العالوة

عالوة 
ترقیة

شركة میاه الشرب و الصرف الصحــى بالبحـــیرة
قطاع الموارد البشریة و االداریة
االدارة العامة للموارد البشریة

نزیھ مرزوق توفیق احمد ٥٦١٧ ٦٣٨٫٣٢فرع كفر الدوار مدینةمعاون خدمھ٧٢ ٥٩٦٫٥٦٤١٫٧٦
صبحى عبد الغفار حسن عبد الغفار ٥٦٥٦ ٦٣٦٫٧٧محطة معالجة صرف الدلنجاتمعاون خدمھ٧٣ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦
صابر عبد المنعم عبد الحفیظ عتمان ٥٧٢٦ ٦٣٦٫٧٧فرع شبراخیتمعاون خدمھ٧٤ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦

عالء على على التحفھ ٥٧٤٤ ٦٣٧٫٧٥محطة معالجة صرف شبراخیتمعاون خدمھ٧٥ ٥٩٦٫٠٣٤١٫٧٢
سعد جمال الدین محمد سلیمان ٥٧٨٣ ٦٣٧٫٧٥فرع المحمودیةمعاون خدمھ٧٦ ٥٩٦٫٠٣٤١٫٧٢

بركات ناجى سالم منیسى ٥٨١٧ ٦٣٧٫٧٥محطة معالجة صرف أبو المطامیرمعاون خدمھ٧٧ ٥٩٦٫٠٣٤١٫٧٢
بدر سراج محمد علیان ٥٧٨٥ عقد٤معاون خدمھ٧٨ ٦٣٧٫٧٥محطة انتاج كفر الدوار٢ ٥٩٦٫٠٣٤١٫٧٢

شعبان احمد عباس شربیلھ ٥٧٩٤ ٦٣٧٫٧٥محطة انتاج إدفینامعاون خدمھ٧٩ ٥٩٦٫٠٣٤١٫٧٢
ایمن حسن محمد محمود مخیمر ٥٦٤١ ٦٣٩٫٣١مركز صیانة شبكات صرف حوش عیسىعامل تسلیك٨٠ ٥٩٧٫٤٩٤١٫٨٢

عطیھ راشد عطیھ البلحى ٥٧٨٦ التشیكىمعاون خدمھ٨١ ٦٣٧٫٧٥محطة انتاج كفر الدوار١ ٥٩٦٫٠٣٤١٫٧٢
اسماعیل اسماعیل عطیھ الطحان ٥٧٦١ ٦٣٧٫٧٥مركز صیانة شبكات صرف شبراخیتعامل تسلیك٨٢ ٥٩٦٫٠٣٤١٫٧٢
سعد نمر عبد الحمید عبد الجواد ٥٨١٠ ٦٣٧٫٧٥فرع كفر الدوار ریفمعاون خدمھ٨٣ ٥٩٦٫٠٣٤١٫٧٢

عادل عبد العاطى محمد عید ٥٦٥٨ ٦٣٧٫٧٥محطة معالجة صرف الكوم األخضرمعاون خدمھ٨٤ ٥٩٦٫٠٣٤١٫٧٢
ولید محمد عبد الرازق محمد ٥٦٧٠ ٦٣٧٫٧٥مركز صیانة شبكات صرف حوش عیسىعامل تسلیك٨٥ ٥٩٦٫٠٣٤١٫٧٢

یاسر على على البیومى ٥٧٦٠ ٦٣٧٫٧٥مركز صیانة شبكات صرف شبراخیتعامل تسلیك٨٦ ٥٩٦٫٠٣٤١٫٧٢
عبد المنعم احمد محمد احمد محمود ٥٧٣٩ ٦٣٧٫٧٥فرع إیتاى البارودمعاون خدمھ٨٧ ٥٩٦٫٠٣٤١٫٧٢

فتحى محمد عبد اللطیف شاھین ٥٧٧٩ ٦٣٧٫٧٥فرع كفر الدوار مدینةمعاون خدمھ٨٨ ٥٩٦٫٠٣٤١٫٧٢
محمود محمد احمد عبد الجواد ٥٦٧٢ ٦٣٧٫٧٥فرع حوش عیسىمعاون خدمھ٨٩ ٥٩٦٫٠٣٤١٫٧٢

إبراھیم عبد القادر ابراھیم عمار ٥٨٠٠ ٦٣٧٫٧٥فرع كوم حمادهمعاون خدمھ٩٠ ٥٩٦٫٠٣٤١٫٧٢
عصام السید ابراھیم عبدربھ ٥٦٥٢ ٦٣٧٫٧٥مركز صیانة شبكات صرف كوم حمادهعامل تسلیك٩١ ٥٩٦٫٠٣٤١٫٧٢
محسن محمد مطاوع ابراھیم ٥٨١٦ ٦٣٧٫٧٥محطة معالجة صرف الكوم األخضرمعاون خدمھ٩٢ ٥٩٦٫٠٣٤١٫٧٢
مصطفى كمال جمعھ حسانین ٥٨٠٢ ٦٣٧٫٧٥فرع وادى النطرونمعاون خدمھ٩٣ ٥٩٦٫٠٣٤١٫٧٢

ابراھیم صبحى بسیونى الشرقاوى ٥٧٢٤ ٦٣٧٫٧٥فرع أبو حمصمعاون خدمھ٩٤ ٥٩٦٫٠٣٤١٫٧٢
محمود السید محمد على الكفراوى ٥٧٥٤ ٦٣٧٫٧٥فرع إیتاى البارودمعاون خدمھ٩٥ ٥٩٦٫٠٣٤١٫٧٢

اشرف عبد الفضیل طلبھ مفتاح ٥٧٩٨ ٦٣٧٫٧٥فرع حوش عیسىمعاون خدمھ٩٦ ٥٩٦٫٠٣٤١٫٧٢
محمد عبد الحمید حسن الجالى ٥٧٢٨ ٦٣٧٫٧٥فرع إیتاى البارودمعاون خدمھ٩٧ ٥٩٦٫٠٣٤١٫٧٢
مسعود السید احمد عبد الواحد ٥٧١٢ ٦٣٧٫٧٥فرع شبراخیتمعاون خدمھ٩٨ ٥٩٦٫٠٣٤١٫٧٢

محمد مسعود حسن السید ٥٦٦٨ ٦٣٧٫٧٥محطة معالجة صرف الكوم األخضرمعاون خدمھ٩٩ ٥٩٦٫٠٣٤١٫٧٢
صبحى زكى محمد شحاتھ ابوشارب ٥٧٩٩ ٦٣٧٫٧٥فرع كوم حمادهمعاون خدمھ١٠٠ ٥٩٦٫٠٣٤١٫٧٢

محمد محمود محمد تاج الدین ٥٦٧١ ٦٣٧٫٧٥فرع أبو حمصمعاون خدمھ١٠١ ٥٩٦٫٠٣٤١٫٧٢
ابراھیم على ابراھیم شالمش ٥٦٢٢ ٦٤٠٫٣٤محطة میاه فیشامعاون خدمھ١٠٢ ٥٩٨٫٤٥٤١٫٨٩

نوار طاھر متولى غنیم ٥٧٣٦ ٦٣٨٫٧٨فرع أبو حمصمعاون خدمھ١٠٣ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩
جمال یس على ربیع ٥٦٨٧ ٦٣٨٫٧٨فرع وادى النطرونمعاون خدمھ١٠٤ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩

عید محمد على طویلھ ٥٧٣٧ ٦٣٨٫٧٨فرع حوش عیسىحارس١٠٥ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩
صبحى كامل محمد مرعى ٥٥٩٢ ٦٣٨٫٧٨محطة معالجة صرف شرنوبحارس١٠٦ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩

نصر عبد العزیز محمد سلطان ٥٦٣٩ ٦٣٨٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف إدكوعامل تسلیك١٠٧ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩
احمد السید احمد الفیومى ٥٧١٣ ٦٣٨٫٧٨فرع شبراخیتمعاون خدمھ١٠٨ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩

حسن عبد الغنى محمد ابو حشیش ٥٥٩٩ ٦٣٨٫٧٨فرع الدلنجاتمعاون خدمھ١٠٩ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩
فایز مبارك عبد الحلیم بكار ٦٥٦٠ ٦٣٨٫٧٨فرع الدلنجاتمعاون خدمھ١١٠ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩

على عبد المولى محمد مرسى ٦٨٩١ ٦٣٨٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١١١ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩
عوض شندى عبد اللطیف السید ٦٩٤٦ ٦٣٨٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف كفر الدوارعامل تسلیك١١٢ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩

صالح فراج ابراھیم فراج ٦٩١٤ ٦٣٨٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١١٣ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩
سعید صالح عبد القادر محمد ٦٩١٠ ٦٣٨٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١١٤ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩

محمد خمیس السید بدر ٦٩٤٢ ٦٣٨٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف كفر الدوارعامل تسلیك١١٥ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩
محمد رشاد ابراھیم عبد الحمید ٦٨٩٨ ٦٠٧٫٤٣مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١١٦ ٥٦٧٫٦٩٣٩٫٧٤

فوزى جمعھ یونس الساكت ٦٩٤٠ ٦٣٨٫٧٨محطة معالجة صرف كفر الدوارمعاون خدمھ١١٧ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩
فؤاد حلمى عزیز ابراھیم ٦٩٥٤ ٦٣٨٫٧٨محطة معالجة صرف كوم النص ( كفر الدوار )معاون خدمھ١١٨ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩

فتحى احمد محمود الشرقاوى ٦٩١٢ ٦٣٨٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١١٩ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩



(                   ) تابع قرار رقم
من ٢٦الصادر بتاریخ            /         /  صفحة ١٧

اســــم الموظـــــــفرقــم فــرد االساسى الجھة المرقى الیھاالوظیفة المرقى الیھام
بعد العالوة

االساسى 
قبل العالوة

عالوة 
ترقیة

شركة میاه الشرب و الصرف الصحــى بالبحـــیرة
قطاع الموارد البشریة و االداریة
االدارة العامة للموارد البشریة

شاكر الصابر محمد سلیمان الفقى ٦٨٩٦ ٦٣٨٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١٢٠ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩
رمضان سعد محمد قلقیلھ ٦٩٦٧ ٦٣٨٫٧٨محطة معالجة صرف كفر الدوارمعاون خدمھ١٢١ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩

محمد یوسف على عبدالجواد ٦٧٤٦ ٦٣٨٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف المحمودیةعامل تسلیك١٢٢ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩
محمد السید محمد الباسوسى ٦٦٢٢ ٦٣٨٫٧٨فرع كفر الدوار ریفمعاون خدمھ١٢٣ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩
محمد موسى سلیمان موسى ٦٥٢٧ ٦٣٨٫٧٨ا٠شئون المقارمعاون خدمھ١٢٤ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩

محمد مرشدى شامخ قطب ٦٧٦٨ ٦٣٨٫٧٨محطة میاه ابو المطامیرمعاون خدمھ١٢٥ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩
ربیع سید احمد كامل ٦٧٥٧ ٦٣٨٫٧٨محطة معالجة صرف كفر الدوارمعاون خدمھ١٢٦ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩

شعبان كریم ھارون السرحانى ٦٧٥٦ ٦٣٨٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف كفر الدوارعامل تسلیك١٢٧ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩
الخراشى فتحى غریب السید ٦٩٥٦ ٦٣٨٫٧٨محطة معالجة صرف كفر الدوارمعاون خدمھ١٢٨ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩
ابراھیم محمد حسن مصطفى ٦٩١٨ ٦٣٨٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١٢٩ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩

محمد بسیونى منصور بسیونى ٦٩٧٠ ٦٣٨٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف كفر الدوارمعاون خدمھ١٣٠ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩
عابد عبد المنصف عبد الحى عدوى ٦٩٠٥ ٦٣٨٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١٣١ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩

محمد خیرى حسن الحصاوى ٦٨٨٥ ٦٣٨٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١٣٢ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩
ابراھیم عبد المقصود محمد عجمى ٦٨٨٣ ٦٣٨٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١٣٣ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩
حلمى سعید عبد الغنى محمد الدیب ٦٧٨٨ ٦٣٨٫٧٨محطة میاه الحریر الصناعىمعاون خدمھ١٣٤ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩

تامر محمد محمد على عامر ٦٦٨٤ ٦٣٤٫٣٣محطة معالجة صرف الخیرىمعاون خدمھ١٣٥ ٥٩٢٫٨٣٤١٫٥٠
مجاھد رجب خیر عبد الكریم ٦٩٣٦ ٦٣٨٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف كفر الدوارعامل تسلیك١٣٦ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩

عاشور على السید ابراھیم ٦٩٥٢ ٦٣٨٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف كفر الدوارعامل تسلیك١٣٧ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩
فتحى عبد الجواد عبد الغنى سیف النصر ٦٧٩٦ ٦٣٨٫٧٨محطة میاه حوش عیسىمعاون خدمھ١٣٨ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩

ثروت رفعت محمد ابراھیم ٦٨٨٧ ٦٣٨٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١٣٩ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩
احمد سعید محمد رمضان ٦٩٤٨ ٦٣٨٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف كفر الدوارعامل تسلیك١٤٠ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩
مصطفى عبده محمد داغر ٦٨٩٩ ٦٣٨٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف دمنھورحارس١٤١ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩

عبد الفتاح الصابر محمد الفقى ٦٨٠٢ ٦٤٠٫٨٢محطة میاه دنشالحارس١٤٢ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢
الشحات السعید السید محمد الفقى ٦٨٩٠ ٦٣٨٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١٤٣ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩

عبده رجب عوض  محمد زیدان ٦٧٩٥ ٦٣٨٫٧٨محطة میاه حوش عیسىحارس١٤٤ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩
احمد بیومى سید احمد نوح ٦٨١١ ٦٣٨٫٧٨محطة میاه كوم حمادةحارس١٤٥ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩

السید عبد المنعم عبد الباقى الصوالحى ٦٨٧٢ ٦٣٨٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف حوش عیسىعامل تسلیك١٤٦ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩
احمد ربیع عبد العظیم على ٦٩٤٤ ٦٣٨٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف كفر الدوارعامل تسلیك١٤٧ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩
حسن محمد زیدان الحوشى ٦٩١٣ ٦٣٨٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١٤٨ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩

شحات صبحى زیدان الحوشى ٦٩٠٨ ٦٣٨٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١٤٩ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩
محمد سعید عطیھ النوحى ٦٨٩٧ ٦٣٨٫٧٨مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١٥٠ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩
عامر شعبان السید محمد ٦٧٦٧ ٦٣٨٫٧٨محطة میاه ابو المطامیرمعاون خدمھ١٥١ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩

احمد عبد السالم احمد عبد السالم ٦٥٢٥ ٦٣٨٫٧٨ا٠شئون المقارمعاون خدمھ١٥٢ ٥٩٦٫٩٩٤١٫٧٩
احمد عبد اهللا احمد الطویل ٦٦٨٨ ٦٤٠٫٨٢محطة معالجة صرف الخیرىمعاون خدمھ١٥٣ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢

السعید فتحى محمد قمر ٦٨٩٥ ٦٤٠٫٨٢مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١٥٤ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢
فرحات عبد الرحمن خلیل سلیمان ٦٧٧٢ ٦٤٣٫١٢محطة میاه ابو المطامیرحارس١٥٥ ٦٠١٫٠٥٤٢٫٠٧

سعید على على الجناینى ٦٩٦٠ ٦٤٠٫٨٢محطة معالجة صرف كفر الدوارمعاون خدمھ١٥٦ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢
سعید احمد السید احمد ٦٩٤٣ ٦٤٠٫٨٢محطة معالجة صرف كفر الدوارمعاون خدمھ١٥٧ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢

محمد سعید الصافى قاسم ٦٩٤٥ ٦٤٠٫٨٢مركز صیانة شبكات صرف كفر الدوارعامل تسلیك١٥٨ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢
صبحى فرج محمد عبد الدایم ٦٧٧٣ ٦٤٠٫٨٢محطة میاه ابیسمعاون خدمھ١٥٩ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢

محمد عبد اهللا رفاعى احمد ٦٩٣٩ ٦٤٠٫٨٢مركز صیانة شبكات صرف كفر الدوارحارس١٦٠ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢
عبد المنعم قاسم الشناوى عطا اهللا ٦٧٧٤ ٦٤٠٫٨٢محطة میاه ابیسحارس١٦١ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢

نبیل شحاتھ محمود سرور ٦٨٨٩ ٦٤٠٫٨٢مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١٦٢ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢
ھانى على عبد المطلب عمر ٦٦٧٧ ٦٤٠٫٨٢مركز صیانة شبكات صرف إدكومعاون خدمھ١٦٣ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢

محمد عبد الحلیم بسیونى ابراھیم ٦٩٥٧ ٦٤٠٫٨٢مركز صیانة شبكات صرف كفر الدوارمعاون خدمھ١٦٤ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢
عبد الرحمن عبد الرحمن عبد المقصود خلیفھ ٦٩٢١ ٦٤٠٫٨٢مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١٦٥ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢

احمد محمود رجب على النوحى ٦٨٩٢ ٦٤٠٫٨٢مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١٦٦ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢
یاسر خمیس صالح عبدالقادر ٦٨٧٠ ٦٤٠٫٨٢مركز صیانة شبكات صرف الدلنجاتعامل تسلیك١٦٧ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢
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رزق سعد وردانى متولى ٦٩٥٩ ٦٤٠٫٨٢محطة معالجة صرف كفر الدوارمعاون خدمھ١٦٨ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢
صبحى سعد السید ابو احمد ٦٨٧٨ ٦٤٠٫٨٢مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١٦٩ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢

ابراھیم مرزوق عبد الفضیل صالح ٦٧١١ ٦٤٠٫٨٢محطة معالجة صرف المسینمعاون خدمھ١٧٠ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢
سعید ابو السعود عبد اللطیف عطا اهللا ٦٨٨٦ ٦٠٧٫٤٣مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١٧١ ٥٦٧٫٦٩٣٩٫٧٤

فكرى احمد عبد الحمید عمار ٦٩٢٠ ٦٤٠٫٨٢مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١٧٢ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢
عید سلطان دایل موسى ٦٧٦٩ ٦٤٠٫٨٢محطة میاه ابو المطامیرحارس١٧٣ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢

یوسف رمضان اسماعیل شحاتھ ٦٩٢٤ ٦٤٠٫٨٢مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١٧٤ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢
خلیل مختار السید خلیل ٦٩١٧ ٦٠٧٫٤٣مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١٧٥ ٥٦٧٫٦٩٣٩٫٧٤

یحیى زكریا تھامى مصطفى ٦٦٩١ ٦٤٠٫٨٢محطة معالجة صرف الخیرىمعاون خدمھ١٧٦ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢
سعد محمد مختار حسین كرم ٦٨٤١ ٦٤٠٫٨٢مركز صیانة شبكات صرف إدكوعامل تسلیك١٧٧ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢

عادل سعید السید االطرش ٦٧٦٠ ٦٤٠٫٨٢محطة معالجة صرف منشیة الحریةمعاون خدمھ١٧٨ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢
سعد عبد السالم یوسف محمود مزیود ٦٥٤١ ٦٤٠٫٨٢فرع أبو المطامیرمعاون خدمھ١٧٩ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢

محمد عبد الرحمن محمد عامر ٦٨٧٣ ٦٤٠٫٨٢مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١٨٠ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢
احمد محمد محمد عامر ٦٨٨٨ ٦٤٠٫٨٢مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١٨١ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢
عزت على شحاتھ على ٦٦٢٣ ٦٤٠٫٨٢فرع كفر الدوار ریفمعاون خدمھ١٨٢ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢

على عبد الوھاب عبد الرازق جمده ٦٨٧٥ ٦٤٠٫٨٢محطة معالجة صرف الخیرىمعاون خدمھ١٨٣ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢
سالم فضل عبد المجید الفتیانى ٦٧٨٧ ٦٤٠٫٨٢محطة میاه الحریر الصناعىمعاون خدمھ١٨٤ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢
عالم منصور یوسف سید احمد ٦٩٦٢ ٦٤٠٫٨٢مركز صیانة شبكات صرف كفر الدوارعامل تسلیك١٨٥ ٥٩٨٫٩٠٤١٫٩٢

راضى جمعة ابراھیم عوض ٥٧١٥ ٥٢٩٫٨٠فرع إیتاى البارودمعاون خدمھ١٨٦ ٤٩٥٫١٤٣٤٫٦٦
خمیس احمد بیومى رمضان ٥٦٥٠ ٦٢١٫٤٣محطة معالجة صرف الكوم األخضرمعاون خدمھ١٨٧ ٥٨٠٫٧٨٤٠٫٦٥

حمدى عبد العزیز عبد الفتاح محمد ٦٥٤٧ ٦٣٦٫٣٥فرع أبو المطامیرمعاون خدمھ١٨٨ ٥٩٤٫٧٢٤١٫٦٣
محمود رمضان محمود عبد اهللا ٦٦٤٧ ٦٣٦٫٣٥فرع كوم حمادهمعاون خدمھ١٨٩ ٥٩٤٫٧٢٤١٫٦٣

اكرامى جمال حسن عید ٦٨٥٣ ٦٣٦٫٣٥مركز صیانة شبكات صرف الدلنجاتعامل تسلیك١٩٠ ٥٩٤٫٧٢٤١٫٦٣
عماد عز الرجال محمد الطالمیس ٦٨٦٣ ٦٣٦٫٣٥مركز صیانة شبكات صرف المحمودیةحارس١٩١ ٥٩٤٫٧٢٤١٫٦٣

عالء نصر سعد عبد السالم ٦٧٨٥ ٦٣٦٫٣٥محطة میاه الجدیھحارس١٩٢ ٥٩٤٫٧٢٤١٫٦٣
ثروت فرج عبد الرحمن متولى ٥٧٩٠ ٥٨١٫٥١محطة إنتاج شبراخیتحارس١٩٣ ٥٤٣٫٤٧٣٨٫٠٤

عادل عبد اهللا عبد العزیز بیومى ٦٧٧٧ ٦٣٦٫٣٥محطة میاه البستانحارس١٩٤ ٥٩٤٫٧٢٤١٫٦٣
على السید على احمد قندیل ٦٦٧٨ ٦٣٦٫٣٥محطة معالجة صرف أریمونحارس١٩٥ ٥٩٤٫٧٢٤١٫٦٣

سامح محمد حامد حویج ٦٨٢١ ٦٣٦٫٣٥مركز صیانة شبكات صرف أبوالمطامیرعامل تسلیك١٩٦ ٥٩٤٫٧٢٤١٫٦٣
طنطاوى طاھر محمد على منصور ٦٧٥٠ ٦٣٦٫٣٥مركز صیانة شبكات صرف المحمودیةعامل تسلیك١٩٧ ٥٩٤٫٧٢٤١٫٦٣

محمد عبد العزیز محمد صالح ٦٦٠٩ ٦٣٦٫٣٥فرع حوش عیسىمعاون خدمھ١٩٨ ٥٩٤٫٧٢٤١٫٦٣
سامى سعید على عبد اهللا ٦٧٨١ ٦٣٦٫٣٥محطة میاه البستانحارس١٩٩ ٥٩٤٫٧٢٤١٫٦٣

احمد حلمى محمد السقا ٥٦٨٣ عقد٤معاون خدمھ٢٠٠ ٥٥٦٫٤٣محطة میاه دمنھور٢ ٥٢٠٫٠٣٣٦٫٤٠
ایمن عبد الحلیم محمد عبد العال ٦٧٠٠ ٦٣٦٫٣٥محطة معالجة صرف الدلنجاتمعاون خدمھ٢٠١ ٥٩٤٫٧٢٤١٫٦٣

ابراھیم محمد حسن الجناینى ٦٨٦٢ ٦٣٦٫٣٥مركز صیانة شبكات صرف المحمودیةمعاون خدمھ٢٠٢ ٥٩٤٫٧٢٤١٫٦٣
على عبد الحلیم نصر عبید ٦٦٣٧ ٦٣٦٫٣٥فرع كفر الدوار مدینةمعاون خدمھ٢٠٣ ٥٩٤٫٧٢٤١٫٦٣
اشرف محمد راغب رحیل ٦٥٣٦ ٦٣٦٫٣٥ورش تشكیل المعادنحارس٢٠٤ ٥٩٤٫٧٢٤١٫٦٣

عید عبد العزیز على عطا اهللا ٦٩١٥ ٥٥١٫٧٠مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك٢٠٥ ٥١٥٫٦١٣٦٫٠٩
السید محمد محمد على مرعى ٦٦٢٥ ٦٣٦٫٣٥فرع كفر الدوار ریفمعاون خدمھ٢٠٦ ٥٩٤٫٧٢٤١٫٦٣

ھانى سعید عبد الزین محمد ٦٦٩٨ ٦٣٦٫٣٥محطة معالجة صرف الدلنجاتمعاون خدمھ٢٠٧ ٥٩٤٫٧٢٤١٫٦٣
حمدى رمضان السید یوسف ٦٥٥٠ ٦٣٦٫٣٥فرع أبو المطامیرمعاون خدمھ٢٠٨ ٥٩٤٫٧٢٤١٫٦٣

محمد بھنسى عبد الرحمن ابو یوسف ٦٧٣٤ ٦٣٨٫٦٥محطة معالجة صرف رشیدمعاون خدمھ٢٠٩ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
عطیھ زاھى عبد الكریم عوض ٦٥٥٩ ٦٣٨٫٦٥فرع إدكومعاون خدمھ٢١٠ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

محمد على عبد الظاھر محمد ابو النجا ٦٦٧٩ ٦٣٨٫٦٥محطة معالجة صرف أریمونمعاون خدمھ٢١١ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
احمد محمد ابو الیزید محمد ٦٧٦٤ ٦٣٨٫٦٥محطة میاه ابو المطامیرمعاون خدمھ٢١٢ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

شحات عبد المجید سعد عبد المجید ٦٧١٦ ٦٣٨٫٦٥محطة معالجة صرف المسینحارس٢١٣ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
عاطف محمود حسن محمود زقزوق ٦٧٥١ ٦٣٨٫٦٥محطة معالجة صرف فزارةحارس٢١٤ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

كامل شحاتھ حسین البرقى ٦٩٢٩ ٦٣٨٫٦٥محطة معالجة صرف رشیدمعاون خدمھ٢١٥ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
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ولید الشحات عطیھ شوشان ٦٧٠١ ٦٣٨٫٦٥محطة معالجة صرف الدلنجاتمعاون خدمھ٢١٦ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
عبد الفتاح السید بسیونى قاسم ٦٦١٩ ٦٣٨٫٦٥فرع رشیدمعاون خدمھ٢١٧ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

مستور جابر ابراھیم عبد القوى ٦٦٦٨ ٦٣٨٫٦٥محطة معالجة صرف أبو المطامیرمعاون خدمھ٢١٨ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
جمال یوسف محمد سعفان ٦٧٣٦ ٦٣٨٫٦٥محطة معالجة صرف رشیدمعاون خدمھ٢١٩ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

حسام الدین السید محمد الشیخ ٦٧٣٩ ٦٣٨٫٦٥مركز صیانة شبكات صرف رشیدحارس٢٢٠ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
میسره على ابراھیم الشافعى ٦٧٤٣ ٦٣٨٫٦٥مركز صیانة شبكات صرف رشیدمعاون خدمھ٢٢١ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
صبرى جالل حافظ عبد الغنى ٦٨٥٢ ٦٣٨٫٦٥مركز صیانة شبكات صرف الدلنجاتعامل تسلیك٢٢٢ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

عبد اهللا احمد محمد احمد الكالف ٦٧٦٦ ٦٣٨٫٦٥محطة میاه ابو المطامیرحارس٢٢٣ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
ممدوح محمد عبد الحمید ابو خلیفھ ٦٦٥٣ ٦٣٨٫٦٥محطة میاه منیة السعیدحارس٢٢٤ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

جمعھ حامد ضیف خطاب ٦٥٤٣ ٦٣٨٫٦٥فرع أبو المطامیرمعاون خدمھ٢٢٥ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
عماد عبد الحمید عبد الفتاح عبد الجواد ٦٨٢٥ ٦٣٨٫٦٥مركز صیانة شبكات صرف أبوالمطامیرعامل تسلیك٢٢٦ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

احمد فتحى موسى القبیلى ٦٨٦٧ ٦٣٨٫٦٥مركز صیانة شبكات صرف المحمودیةحارس٢٢٧ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
حسن محمد حسن فراج ابو كیلھ ٦٧٠٥ ٦٣٨٫٦٥محطة معالجة صرف المحمودیة (لیدیا)حارس٢٢٨ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

محمد عبد السالم عبد الجلیل عبد السالم ٦٥٨٣ ٦٣٨٫٦٥فرع الدلنجاتمعاون خدمھ٢٢٩ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
بستانى عبد الرحیم ابراھیم دیبان ٦٥٧٢ ٦٣٨٫٦٥فرع الدلنجاتمعاون خدمھ٢٣٠ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
احمد عبد المنصف محمود شرف ٦٦٠١ ٦٣٨٫٦٥فرع جنوب التحریرحارس٢٣١ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
اسامھ حسن على ابراھیم حسین ٦٧٣٥ ٦٣٨٫٦٥محطة معالجة صرف رشیدمعاون خدمھ٢٣٢ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

احمد محمد عبد الوكیل رحیل ٦٨٥٠ ٦٣٨٫٦٥مركز صیانة شبكات صرف الدلنجاتحارس٢٣٣ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
منور ابراھیم یاقوت ابراھیم عجاج ٦٦٦٧ ٦٣٨٫٦٥محطة معالجة صرف أبو المطامیرمعاون خدمھ٢٣٤ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

محمود كامل محمد عبد الباسط ٦٩٣٢ ٦٣٨٫٦٥مركز صیانة شبكات صرف رشیدعامل تسلیك٢٣٥ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
احمد ضرار السید ضرار ٦٦٠٧ ٦٣٨٫٦٥فرع جنوب التحریرمعاون خدمھ٢٣٦ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

عصام عبد اهللا عبد الفتاح زاید ٦٥٧٩ ٦٣٨٫٦٥فرع الدلنجاتحارس٢٣٧ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
مصطفى محمد سلیم عطا ٦٦٠٠ ٦٣٨٫٦٥فرع جنوب التحریرمعاون خدمھ٢٣٨ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

السید خمیس احمد على یوسف ٦٥٨٤ ٦٣٨٫٦٥فرع الدلنجاتمعاون خدمھ٢٣٩ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
احمد محمود احمد حسانین ٦٥٦١ ٦٣٨٫٦٥فرع الدلنجاتمعاون خدمھ٢٤٠ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
موسى موسى موسى غنیم ٦٧٠٣ ٦٣٨٫٦٥محطة معالجة صرف المحمودیة (لیدیا)حارس٢٤١ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

احمد فرج حامد حسن ٦٥٧٠ ٦٣٨٫٦٥فرع الدلنجاتمعاون خدمھ٢٤٢ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
شعبان فتحى محمود قندیل ٦٥٩٠ ٦٣٨٫٦٥فرع المحمودیةمعاون خدمھ٢٤٣ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

محمد السید محمد شاور ٦٥٩١ ٦٣٨٫٦٥فرع المحمودیةمعاون خدمھ٢٤٤ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
على محمود محمد احمد الكالف ٦٥٣٩ ٦٣٨٫٦٥محطة میاه ابو المطامیرحارس٢٤٥ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

محمد عبد الرازق احمد قندیل ٦٥٨٠ ٦٣٨٫٦٥فرع الدلنجاتمعاون خدمھ٢٤٦ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
ابراھیم شندى محمد ابراھیم الجمال ٦٧٠٤ ٦٣٨٫٦٥محطة معالجة صرف المحمودیة (لیدیا)معاون خدمھ٢٤٧ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

سمیر احمد محمد احمد ٦٧٦٥ ٦٣٨٫٦٥محطة میاه ابو المطامیرحارس٢٤٨ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
محمد شعبان سعید محمد الزنقلى ٦٦١٦ ٦٣٨٫٦٥فرع رشیدمعاون خدمھ٢٤٩ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

ولید محمد التھامى احمد ابو العنین ٦٨٤٤ ٦٣٨٫٦٥مركز صیانة شبكات صرف إدكوعامل تسلیك٢٥٠ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
ابراھیم احمد محمود راشد ٦٥٧٤ ٦٣٨٫٦٥فرع الدلنجاتحارس٢٥١ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

محمد سید احمد قناوى الشطانوفى ٦٧٠٦ ٦٣٨٫٦٥محطة معالجة صرف أریمونمعاون خدمھ٢٥٢ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
عبد اهللا محمد عبد الاله عالم ٦٥٨٦ ٦٣٨٫٦٥فرع الدلنجاتمعاون خدمھ٢٥٣ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

احمد سعد محمد خطاب ٦٥٧٨ ٦٣٨٫٦٥فرع الدلنجاتمعاون خدمھ٢٥٤ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
عوض عبد البارى عبد المجید غزى ٦٥٥٣ ٦٣٨٫٦٥فرع أبو حمصمعاون خدمھ٢٥٥ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

مصطفى عبد المجید عبد العزیز بیومى ٦٧٧٨ ٦٣٨٫٦٥محطة میاه البستانمعاون خدمھ٢٥٦ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
مدحت على سعد القرمھ ٦٧٣٢ ٦٣٨٫٦٥محطة معالجة صرف رشیدحارس٢٥٧ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

حماده فتحى محمد حسین ٦٥٩٩ ٦٣٨٫٦٥فرع جنوب التحریرمعاون خدمھ٢٥٨ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
محمد رافع عبد الحمید عبد الرحیم ٦٦٩٩ ٦٣٨٫٦٥محطة معالجة صرف الدلنجاتمعاون خدمھ٢٥٩ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

سمیر فؤاد عطیھ ابراھیم ٦٨٤٣ ٦٣٨٫٦٥مركز صیانة شبكات صرف إدكوعامل تسلیك٢٦٠ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
على طھ مصطفى ابو الغیط ٦٦١٣ ٦٣٨٫٦٥فرع رشیدحارس٢٦١ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

مجلھ عبد الجلیل حمزه جبریل ٦٦٩٧ ٦٣٨٫٦٥محطة معالجة صرف الدلنجاتحارس٢٦٢ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
جمعھ سعد عبد المولى القط ٦٥٩٦ ٦٣٨٫٦٥فرع إیتاى البارودمعاون خدمھ٢٦٣ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨



(                   ) تابع قرار رقم
من ٢٦الصادر بتاریخ            /         /  صفحة ٢٠

اســــم الموظـــــــفرقــم فــرد االساسى الجھة المرقى الیھاالوظیفة المرقى الیھام
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االساسى 
قبل العالوة

عالوة 
ترقیة

شركة میاه الشرب و الصرف الصحــى بالبحـــیرة
قطاع الموارد البشریة و االداریة
االدارة العامة للموارد البشریة

بسیونى عوض بسیونى عوض ٦٦٣٤ ٦٣٨٫٦٥فرع كفر الدوار مدینةمعاون خدمھ٢٦٤ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
محمد عبد الحى صمیده السید ٦٦٧٠ ٦٣٨٫٦٥محطة معالجة صرف أبو المطامیرمعاون خدمھ٢٦٥ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

سمیر ابراھیم محمد عبد الرحمن ٦٥٨٢ ٦٣٨٫٦٥فرع الدلنجاتمعاون خدمھ٢٦٦ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
سامى محمد یوسف زاید ٦٦٤٣ ٦٣٨٫٦٥فرع كوم حمادهمعاون خدمھ٢٦٧ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

شریف محمد عبد الوھاب عبد القادر ٦٦٨١ ٦٤٥٫٤٦محطة معالجة صرف أریمونحارس٢٦٨ ٦٠٣٫٢٣٤٢٫٢٣
محمد عرفھ حامد الزغارى ٦٨٢٨ ٦٠٣٫٢٣مركز صیانة شبكات صرف ابو حمصعامل تسلیك٢٦٩ ٥٦٣٫٧٧٣٩٫٤٦

على شوقى على محمد ٦٧٧٩ ٦٤٥٫٤٦محطة معالجة صرف الدلنجاتمعاون خدمھ٢٧٠ ٦٠٣٫٢٣٤٢٫٢٣
على محمود على عبد العال ٦٩٦٥ ٥٤٢٫١٦مركز صیانة شبكات صرف كفر الدوارعامل تسلیك٢٧١ ٥٠٦٫٦٩٣٥٫٤٧

جابر عبد اللطیف عبد الفتاح عبد الغنى ٦٨٦١ ٦٤٥٫٤٦مركز صیانة شبكات صرف المحمودیةعامل تسلیك٢٧٢ ٦٠٣٫٢٣٤٢٫٢٣
اشرف صالح قطب مرجان النشار ٥٦٥٣ ٥٩٠٫٣١فرع إیتاى البارودمعاون خدمھ٢٧٣ ٥٥١٫٦٩٣٨٫٦٢

اشرف جابر عبد الحمید جمعھ ٦٦٤٤ ٦٤٥٫٤٦محطة میاه كوم حمادةمعاون خدمھ٢٧٤ ٦٠٣٫٢٣٤٢٫٢٣
حماده شحاتھ عبد العزیز محمد صالح ٦٦٣٣ ٦٤٥٫٤٦فرع كفر الدوار مدینةمعاون خدمھ٢٧٥ ٦٠٣٫٢٣٤٢٫٢٣

ایمن ھیبھ عبد الصادق ابراھیم ٦٨١٨ ٦٠٣٫٢٣محطة معالجة صرف أبو المطامیرمعاون خدمھ٢٧٦ ٥٦٣٫٧٧٣٩٫٤٦
صبرى رمضان امبابى ابو شھیوة ٦٨٣١ ٦٠٣٫٢٣مركز صیانة شبكات صرف ابو حمصعامل تسلیك٢٧٧ ٥٦٣٫٧٧٣٩٫٤٦

عبد الناصر على مصطفى محمد ٦٨٢٤ ٦٤٥٫٤٦مركز صیانة شبكات صرف أبوالمطامیرمعاون خدمھ٢٧٨ ٦٠٣٫٢٣٤٢٫٢٣
محمد فاروق خلیل ابراھیم الفخرانى ٥٧٠٩ ٥٥١٫٦٩محطة معالجة صرف إیتاى البارودمعاون خدمھ٢٧٩ ٥١٥٫٦٠٣٦٫٠٩

محمد سعد عبده سلیمان كراویھ ٦٥٩٤ ٦٠٣٫٢٣فرع المحمودیةمعاون خدمھ٢٨٠ ٥٦٣٫٧٧٣٩٫٤٦
احمد رزق عبد المطلب المعناوى ٦٧٤١ ٦٤٥٫٤٦محطة معالجة صرف رشیدمعاون خدمھ٢٨١ ٦٠٣٫٢٣٤٢٫٢٣

یاسر عبد النبى ابراھیم عبد النبى ٦٦٠٥ ٦٤٥٫٤٦فرع جنوب التحریرمعاون خدمھ٢٨٢ ٦٠٣٫٢٣٤٢٫٢٣
عالء محمود مختار عبد ربھ ٥٧٦٦ ٥٩٠٫٣١فرع شبراخیتمعاون خدمھ٢٨٣ ٥٥١٫٦٩٣٨٫٦٢

شریف احمد محمد نصر ٥٦٠٩ ٥٥١٫٦٩محطة معالجة صرف الكوم األخضرمعاون خدمھ٢٨٤ ٥١٥٫٦٠٣٦٫٠٩
محمد عبدة محمد زھیر ٥٦٢٣ ٤٩٨٫٨٩فرع دمنھور مدینةمعاون خدمھ٢٨٥ ٤٦٦٫٢٥٣٢٫٦٤

نبیل عوض ابراھیم النجار ٥٧٢٣ ٥٣٣٫٨١محطة معالجة صرف المسینحارس٢٨٦ ٤٩٨٫٨٩٣٤٫٩٢
محمد میالد جمعة عبد اهللا ٥٧٤٠ ٥٣٣٫٨١فرع أبو المطامیرمعاون خدمھ٢٨٧ ٤٩٨٫٨٩٣٤٫٩٢

السید زھدى عبد الحمید رمضان ٥٧٣٥ عقد٤معاون خدمھ٢٨٨ ٥٣٣٫٨١محطة میاه دمنھور٢ ٤٩٨٫٨٩٣٤٫٩٢
محمد احمد محمد یوسف احمد ٥٧٥٦ ٥٣٣٫٨١فرع دمنھور مدینةمعاون خدمھ٢٨٩ ٤٩٨٫٨٩٣٤٫٩٢

جمال على خلیل عیسى ٥٧٧٦ ٥٣٣٫٨١فرع دمنھور مدینةمعاون خدمھ٢٩٠ ٤٩٨٫٨٩٣٤٫٩٢
عصام عبد الباقى عبد العزیز ابراھیم ٥٧٧٨ ٥٣٣٫٨١فرع دمنھور مدینةمعاون خدمھ٢٩١ ٤٩٨٫٨٩٣٤٫٩٢

عبد الفضیل عوض حسن سالم ٥٨٠٥ ٤٩٨٫٨٩فرع أبو المطامیرمعاون خدمھ٢٩٢ ٤٦٦٫٢٥٣٢٫٦٤
ھانى حامد شحاتھ یوسف ٦٦٦٣ عقد٤معاون خدمھ٢٩٣ ٦٤٠٫٩٧محطة انتاج كفر الدوار٢ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣

خمیس محمد محمد محمد شالمش ٦٥٩٥ ٦٤٠٫٩٧فرع المحمودیةمعاون خدمھ٢٩٤ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣
محمود محمد عبد الرحمن عبد الحافظ ٦٨٠٣ ٦٤٠٫٩٧محطة میاه غرب النوباریةمعاون خدمھ٢٩٥ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣

عمرو الصافى محمد مرسى ٦٦٥٩ التشیكىمعاون خدمھ٢٩٦ ٦٤٠٫٩٧محطة انتاج كفر الدوار١ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣
خالد سعید محمد عقده ٦٧٢٠ ٥٩٩٫٠٤محطة معالجة صرف بركة غطاسحارس٢٩٧ ٥٥٩٫٨٥٣٩٫١٩

خالد محمد كامل محمد حسن ٦٦٤٠ ٥٩٩٫٠٤فرع كفر الدوار مدینةحارس٢٩٨ ٥٥٩٫٨٥٣٩٫١٩
محمد على دیاب الدیب ٦٧٢٩ ٦٤٠٫٩٧محطة معالجة صرف أبو حمصمعاون خدمھ٢٩٩ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣

محمد قاسم عوض عقاب قاسم ٦٨٣٩ ٦٤٠٫٩٧مركز صیانة شبكات صرف إدكوعامل تسلیك٣٠٠ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣
سعید شوقى محمد محمد شحاتھ ٦٧٢٢ ٦٤٠٫٩٧محطة معالجة صرف أبو حمصمعاون خدمھ٣٠١ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣

محمد صابر محمد درویش ٦٥٣١ ٦٤٠٫٩٧ا٠شئون المقارمعاون خدمھ٣٠٢ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣
یسرى رجب یونس محمد ٦٧٢٣ ٦٤٠٫٩٧محطة معالجة صرف بركة غطاسمعاون خدمھ٣٠٣ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣

عبد الاله صابر حسین صالح ٦٧٩١ ٦٤٠٫٩٧محطة میاه الحریر الصناعىحارس٣٠٤ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣
الصافى رجب محمود السید ابو مھرة ٦٧٢٧ ٦٤٠٫٩٧محطة معالجة صرف بسنتواىحارس٣٠٥ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣

عرفھ سعید فتح اهللا عبد الكریم ٦٥٣٢ ٦٤٠٫٩٧ا٠شئون المقارمعاون خدمھ٣٠٦ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣
فاید عبد الكریم ندا الجارحى ٦٨٠٥ ٥٩٩٫٠٤محطة میاه غرب النوباریةمعاون خدمھ٣٠٧ ٥٥٩٫٨٥٣٩٫١٩

احمد محمد منصور عبد الرؤف ٦٦٢٨ ٦٤٠٫٩٧فرع كفر الدوار ریفمعاون خدمھ٣٠٨ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣
محمد عبد السمیع ابو النور محمد ٦٨٠٩ ٦٤٠٫٩٧محطة میاه غرب النوباریةحارس٣٠٩ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣

صبحى عسران عبد المولى البردیسى ٦٨٤٠ ٦٤٠٫٩٧مركز صیانة شبكات صرف إدكوعامل تسلیك٣١٠ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣
على عطیھ عبد العظیم عبد اهللا ٧٠٣٩ ٥٩٩٫٠٤مركز صیانة شبكات صرف أبوالمطامیرحارس٣١١ ٥٥٩٫٨٥٣٩٫١٩
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مصطفى عبید فتح اهللا الصیاد ٦٧٣٠ ٦٤٠٫٩٧محطة معالجة صرف بسنتواىحارس٣١٢ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣
اشرف على شحاتھ على شعالن ٧٠٣٠ ٦٤٠٫٩٧فرع كفر الدوار ریفمعاون خدمھ٣١٣ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣

سامى صبحى عبد الحمید شراكى زید ٦٨١٤ ٦٤٠٫٩٧محطة میاه معمل القزازحارس٣١٤ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣
سمیر سالمھ غازى عطیھ ٦٥٥٤ ٦٤٠٫٩٧محطة میاه كوم القناطرحارس٣١٥ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣
سعد سعید محمد الصباغ ٦٦٧٥ ٦٤٠٫٩٧مركز صیانة شبكات صرف ابو حمصحارس٣١٦ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣

رمضان جمعھ ابراھیم بدران ٦٨٣٢ ٦٤٠٫٩٧مركز صیانة شبكات صرف ابو حمصعامل تسلیك٣١٧ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣
عالء احمد محمد ابراھیم حجازى ٧٠٢٥ ٦٤٠٫٩٧مركز صیانة شبكات صرف الدلنجاتعامل تسلیك٣١٨ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣

محمد رمضان ابراھیم قطب الشرقاوى ٧٠٤١ ٦٤٠٫٩٧محطة میاه ابو حمص الجدیدةمعاون خدمھ٣١٩ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣
مسعود شعبان عبد المجید قطب الشرقاوى ٧٠٤٤ التشیكىمعاون خدمھ٣٢٠ ٦٤٠٫٩٧محطة میاه دمنھور١ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣

مسعود رجب نصر نصر عیسى ٧٠٤٣ ٦٤٠٫٩٧فرع أبو حمصمعاون خدمھ٣٢١ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣
محمود عبده ابراھیم شكر ٧٠٣٨ ٦٤٠٫٩٧محطة میاه غرب النوباریةمعاون خدمھ٣٢٢ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣

شوقى صابر رزق اسماعیل ٧٠٤٠ ٦٤٠٫٩٧محطة میاه ابو حمص الجدیدةحارس٣٢٣ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣
سامح عبد العزیز حامد ابراھیم ٦٦٢٩ ٦٤٠٫٩٧فرع كفر الدوار ریفمعاون خدمھ٣٢٤ ٥٩٩٫٠٤٤١٫٩٣

صبحى كامل عبد الرازق ابو فول ٦٨٨٠ ٥٢٣٫٩٣مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك٣٢٥ ٤٨٩٫٦٥٣٤٫٢٨
محمد صالح محمود محمد ابو جمعھ ٦٧٧٦ ٥٧١٫١٢محطة میاه ابیسحارس٣٢٦ ٥٣٣٫٧٦٣٧٫٣٦

محمود جمال محمود الحفناوى ٦٥٣٨ ٥٤٣٫٣١تشغیل المركبات ( الجراج )حارس٣٢٧ ٥٠٧٫٧٧٣٥٫٥٤
نجاح محمد عبد المجید الصعیدى ٥٥٦٩ ٤٩٤٫٦٧محطة میاه شرق إیتاى البارودمعاون خدمھ٣٢٨ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦

یحیى عبد المنعم بشبیشى سالم حمید ٥٥٦٧ ٥٢٩٫٣٠فرع حوش عیسىمعاون خدمھ٣٢٩ ٤٩٤٫٦٧٣٤٫٦٣
صبرى على على الجندى ٥٥٧٣ ٥٢٩٫٣٠محطة معالجة صرف إیتاى البارودحارس٣٣٠ ٤٩٤٫٦٧٣٤٫٦٣

السید على احمد على عیسى ٥٥٧٦ ٥٢٩٫٣٠مركز صیانة شبكات صرف إیتاى البارودعامل تسلیك٣٣١ ٤٩٤٫٦٧٣٤٫٦٣
على نعمان سلیمان ابو شھبھ ٥٥٨٣ ٥٢٩٫٣٠محطة معالجة صرف إیتاى البارودحارس٣٣٢ ٤٩٤٫٦٧٣٤٫٦٣

ابراھیم محمد محمد محفوظ ٥٥٨١ ٥٢٩٫٣٠محطة إنتاج شبراخیتحارس٣٣٣ ٤٩٤٫٦٧٣٤٫٦٣
احمد كامل احمد ابو الخیر العربى ٥٦٠٤ ٥٢٩٫٣٠محطة معالجة صرف كوم حمادةمعاون خدمھ٣٣٤ ٤٩٤٫٦٧٣٤٫٦٣
عالء جمعھ راغب على القبراوى ٥٦١٤ ٥٢٩٫٣٠فرع حوش عیسىمعاون خدمھ٣٣٥ ٤٩٤٫٦٧٣٤٫٦٣

ایھاب شحاتھ محمود عبد العزیز القناوى ٥٦١٢ ٥٢٩٫٣٠ا٠شئون المقارمعاون خدمھ٣٣٦ ٤٩٤٫٦٧٣٤٫٦٣
حامد محمد احمد على ٥٦٣٧ ٥٢٩٫٣٠محطة معالجة صرف الدلنجاتمعاون خدمھ٣٣٧ ٤٩٤٫٦٧٣٤٫٦٣

مسعود محمود اسماعیل ابراھیم سلطان ٥٦٢١ ٥٢٩٫٣٠فرع المحمودیةمعاون خدمھ٣٣٨ ٤٩٤٫٦٧٣٤٫٦٣
خالد عبد المحسن عبد الجواد خراشى ٥٦٣٤ ٤٩٤٫٦٧محطة معالجة صرف حوش عیسى (بلشا)معاون خدمھ٣٣٩ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦

احمد امین راغب خضر ٥٦٢٧ ٥٢٩٫٣٠محطة معالجة صرف كوم حمادةحارس٣٤٠ ٤٩٤٫٦٧٣٤٫٦٣
احمد خلیل احمد عبد اللطیف ٥٦٣٨ ٥٢٩٫٣٠مركز صیانة شبكات صرف شبراخیتعامل تسلیك٣٤١ ٤٩٤٫٦٧٣٤٫٦٣

احمد صافى على على عبدالقوى ٥٦٣١ ٤٩٤٫٦٧محطة معالجة صرف إدكومعاون خدمھ٣٤٢ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦
احمد ممدوح سعد العویدى ٥٦٤٨ ٥٢٩٫٣٠محطة معالجة صرف كوم حمادةمعاون خدمھ٣٤٣ ٤٩٤٫٦٧٣٤٫٦٣

رمضان عبد المقصود احمد بیومى ٥٦٥٧ ٤٩٤٫٦٧محطة معالجة صرف إدكومعاون خدمھ٣٤٤ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦
ایھاب سعید محمد البدرى ٥٦٦٠ ٤٩٤٫٦٧محطة معالجة صرف حوش عیسى (بلشا)معاون خدمھ٣٤٥ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦

السید عطیھ على قندیل ٥٦٦٧ ٥٢٩٫٣٠محطة معالجة صرف حوش عیسى (بلشا)معاون خدمھ٣٤٦ ٤٩٤٫٦٧٣٤٫٦٣
سعید عوض سعید السید الغرباوى ٥٦٩٤ ٥٢٩٫٣٠مركز صیانة شبكات صرف حوش عیسىعامل تسلیك٣٤٧ ٤٩٤٫٦٧٣٤٫٦٣

محمود سعید احمد محمد ابونار ٥٦٩٥ التشیكىمعاون خدمھ٣٤٨ ٥٢٩٫٣٠محطة انتاج كفر الدوار١ ٤٩٤٫٦٧٣٤٫٦٣
ماجدة جابر محمد خلیل ٥٧٠٠ ٤٩٤٫٦٧فرع شبراخیتمعاون خدمھ٣٤٩ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦

الحسینى محمد محمد الخولى ٥٧٠٥ ٤٩٤٫٦٧فرع شبراخیتمعاون خدمھ٣٥٠ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦
مرسى سعد حسن محمد ٥٧٠٧ ٤٩٤٫٦٧فرع إدكومعاون خدمھ٣٥١ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦

رمضان دسوقى دسوقى مرسى النجار ٥٧١١ عقد٤معاون خدمھ٣٥٢ ٤٩٤٫٦٧محطة انتاج كفر الدوار٢ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦
ولید مسعد محمد ابراھیم نجریده ٥٧١٧ ٤٩٤٫٦٧مركز صیانة شبكات صرف إدكوعامل تسلیك٣٥٣ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦
السید محمد رفعت محمد بیومى ٥٧٢٧ ٤٩٤٫٦٧فرع شبراخیتحارس٣٥٤ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦
عماد بدیوى عبد الستار السقا ٥٧٢١ ٤٩٤٫٦٧ا٠شئون المقارمعاون خدمھ٣٥٥ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦

رمضان عبد النبى محمد سالم عرقوب ٥٧٢٠ التشیكىمعاون خدمھ٣٥٦ ٤٩٤٫٦٧محطة انتاج كفر الدوار١ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦
ابراھیم اسماعیل ابراھیم اسماعیل ٥٧٤٦ ٤٩٤٫٦٧محطة معالجة صرف المسینمعاون خدمھ٣٥٧ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦

رضا زكى خلیفھ الحكیم ٥٧٣٨ ٤٩٤٫٦٧فرع كوم حمادهمعاون خدمھ٣٥٨ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦
السید نبوى إبراھیم عبد النبى ٥٧٣٤ عقد٤معاون خدمھ٣٥٩ ٤٩٤٫٦٧محطة انتاج كفر الدوار٢ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦
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ایھاب محمد زكى ابو شارب ٥٧٤٩ ٤٩٤٫٦٧فرع كوم حمادهمعاون خدمھ٣٦٠ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦
ناجى عبد العظیم محمود عبد النبى ٥٧٤٥ ٤٩٤٫٦٧محطة معالجة صرف حوش عیسى (بلشا)معاون خدمھ٣٦١ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦

اسالم مصطفى محمدى محمد ٥٧٤٨ ٤٩٤٫٦٧محطة معالجة صرف الكوم األخضرمعاون خدمھ٣٦٢ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦
رافت ابراھیم جمال عبد الونیس ٥٧٥٣ ٤٩٤٫٦٧فرع جنوب التحریرمعاون خدمھ٣٦٣ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦

احمد محمد ابراھیم جویده ٥٧٥١ ٤٩٤٫٦٧فرع جنوب التحریرمعاون خدمھ٣٦٤ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦
مصطفى كامل عبد الحمید عوض الزغیبى ٥٧٥٥ ٤٩٤٫٦٧فرع إدكومعاون خدمھ٣٦٥ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦

رامى فؤاد شحاتھ على شعالن ٥٧٥٧ ٤٩٤٫٦٧فرع كفر الدوار مدینةمعاون خدمھ٣٦٦ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦
یاسر محفوظ سلیمان مبارك ٥٧٦٩ ٤٩٤٫٦٧فرع كوم حمادهمعاون خدمھ٣٦٧ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦

ھانى ابراھیم محمد بسیونى الملوى ٥٧٦٨ ٤٧٠٫٢١فرع حوش عیسىمعاون خدمھ٣٦٨ ٤٣٩٫٤٥٣٠٫٧٦
محمد احمد عباس احمد ٥٧٦٣ ٤٩٤٫٦٧محطة میاه بدرحارس٣٦٩ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦

شحاتھ ابراھیم رمضان زیدان ٥٧٨٢ ٤٩٤٫٦٧مركز صیانة شبكات صرف حوش عیسىعامل تسلیك٣٧٠ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦
صبحى كامل على عطیان ٥٨٠٧ ٤٩٤٫٦٧فرع الدلنجاتمعاون خدمھ٣٧١ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦
احمد محمد مرسى غالب ٥٨١٣ ٤٩٤٫٦٧محطة میاه شرق إیتاى البارودمعاون خدمھ٣٧٢ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦

خمیس حسین خضر الصاوى الدیب ٥٨٢٠ ٤٩٤٫٦٧فرع كفر الدوار ریفمعاون خدمھ٣٧٣ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦
ابراھیم عبد العلیم محمد عسكر ٥٨٠١ ٤٩٤٫٦٧فرع كوم حمادهمعاون خدمھ٣٧٤ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦

ھادى عبد النبى عبد المنعم عیسى ٥٧٩٥ ٤٩٤٫٦٧محطة میاه شرق إیتاى البارودمعاون خدمھ٣٧٥ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦
جمعھ رمضان محمود محمد بلتاجى ٥٨٢٤ التشیكىحارس٣٧٦ ٤٩٤٫٦٧محطة انتاج كفر الدوار١ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦

فضل كامل فضل محمد ابونار ٥٨١٩ التشیكىمعاون خدمھ٣٧٧ ٤٩٤٫٦٧محطة انتاج كفر الدوار١ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦
محمد حسن ابراھیم على عبد النبى ٥٧٨٤ التشیكىحارس٣٧٨ ٤٩٤٫٦٧محطة انتاج كفر الدوار١ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦

محمود محمد زین العابدین محمد المغربى ٧١٩٥ ٣٨٢٫٨٤مركز صیانة شبكات صرف دمنھورعامل تسلیك١ ٣٥٧٫٧٩٢٥٫٠٥

احمد حبشى احمد شریف ٢٣٨٤ ١٦٠٢٫٩٢السالمة والصحة المھنیة (میاه الشرب)كبیر أمن وسالمة وصحة مھنیة١ ١٤٩٨٫٠٦١٠٤٫٨٦

ھانى محمد توفیق حسین شریف ٢٩١١ ١١٢٤٫١٥السالمة والصحة المھنیة (الصرف الصحى)أخصائى سالمة وصحة مھنیة١ ١٠٥٠٫٦١٧٣٫٥٤
محمد صالح عبده ربیع ٣٥٤٩ ٩٣٨٫٣٣األمن والحراسات (الصرف الصحى)أخصائى أمن٢ ٨٧٦٫٩٤٦١٫٣٩

محمد حمدى محمد القزاز ٣٤٠٢ ١٠٤٧٫٧٧السالمة والصحة المھنیة (الصرف الصحى)أخصائى سالمة وصحة مھنیة٣ ٩٧٩٫٢٢٦٨٫٥٥
حازم عبد المنعم اسماعیل احمد ٣٥٠٩ ٩٣١٫٤١السالمة والصحة المھنیة (الصرف الصحى)أخصائى سالمة وصحة مھنیة٤ ٨٧٠٫٤٨٦٠٫٩٣

شریف فتحي محمد علي ٣٥٥١ ٩٢٩٫٥٧األمن والحراسات (میاة الشرب)أخصائى أمن٥ ٨٦٨٫٧٦٦٠٫٨١
أشرف محمد محمد عبد الغفار ٣٦٠٤ ١٠٧٤٫٥٩األمن والحراسات (میاة الشرب)أخصائى أمن٦ ١٠٠٤٫٢٩٧٠٫٣٠

جاب اللة عبد الوكیل جاب اهللا النوام ٣١٢٩ ١١٠١٫٨٨األمن والحراسات (میاة الشرب)أخصائى أمن٧ ١٠٢٩٫٧٩٧٢٫٠٩

نبیل محمد سامى عبد الحكیم نصار ٥٩٣٩ ٥٩٩٫١٣السالمة والصحة المھنیة (الصرف الصحى)أخصائى سالمة وصحة مھنیة١ ٥٥٩٫٩٣٣٩٫٢٠
احمد مروان عبد المقصود الطنیخى ٥١٩٠ ٦٣٦٫٨٠السالمة والصحة المھنیة (الصرف الصحى)أخصائى سالمة وصحة مھنیة٢ ٥٩٥٫١٤٤١٫٦٦

عبد الرحمن محمود عبد اهللا الشریف ٢٤٠٤ ١٥١٧٫٨٤المشاركة المجتمعیة للصرف الصحى بالقرىكبیر اخصائیین١ ١٤١٨٫٥٤٩٩٫٣٠

احمد محمد احمد امین سعید ٣٤٤٧ ٩٨٧٫٨٩النشاط الریاضى واألجتماعىأخصائى عالقات عامة وتوعیة١ ٩٢٣٫٢٦٦٤٫٦٣
احمد محمد احمد زویل ٣٨١٢ ٩٠٦٫٠٤العالقات العامةأخصائى عالقات عامة وتوعیة٢ ٨٤٦٫٧٧٥٩٫٢٧
أمیر موفق محمد حلوة ٣٨١٣ ٨٤٦٫٧٧النشاط الریاضى واألجتماعىأخصائى عالقات عامة وتوعیة٣ ٧٩١٫٣٧٥٥٫٤٠

امل یسرى كامل العبسى ٤٦٦١ ٥٦٨٫٦١المشاركة المجتمعیة للصرف الصحى بالقرىأخصائى عالقات عامة وتوعیة١ ٥٣١٫٤١٣٧٫٢٠
صابرین عبد المحسن محمد حجازى ٧٠٥٦ ٦٤٢٫٣٢المشاركة المجتمعیة للصرف الصحى بالقرىأخصائى عالقات عامة وتوعیة٢ ٦٠٠٫٣٠٤٢٫٠٢

شیماء السید حسن السریتى ٧١٣٤ ٥٣٨٫٣٠العالقات الخارجیةأخصائى عالقات عامة وتوعیة٣ ٥٠٣٫٠٨٣٥٫٢٢

محمد أحمد محمود صالح ٩٩٣ ١٣٤٠٫٦٩محطة میاه غرب إیتاى البارودسائق١ ١٢٥٢٫٩٨٨٧٫٧١
شوقى یوسف أحمد یوسف الفقى ٩٩٥ ١٤٨٦٫٨٠محطة میاه أبو حمصسباك٢ ١٣٨٩٫٥٣٩٧٫٢٧
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عماد محمد عبد الرؤف اسماعیل ٢٠٦٤٩ ٨٥٥٫٥٩مركز صیانة شبكات صرف أبوالمطامیرسائق١ ٧٩٩٫٦٢٥٥٫٩٧
مسعد ھنداوى یوسف غازى ٢٠٤٤٧ ٨٥٢٫١٧مركز صیانة شبكات صرف دمنھورسائق٢ ٧٩٦٫٤٢٥٥٫٧٥

عبد اهللا عبد العاطى ابراھیم خضر ٤١٨٨ ٦٨٧٫٤٥تشغیل المركبات ( الجراج )سائق١ ٦٤٢٫٤٨٤٤٫٩٧
محمود مصطفى محمد موسى ١٦٦٠ ١٠٤٩٫٣٧فرع وادى النطرونسباك٢ ٩٨٠٫٧٢٦٨٫٦٥

ابراھیم عبدالرحمن جبریل ٢٧٣٢ ٦٠٤٫٣٣الخامات والكلورسائق٣ ٥٦٤٫٧٩٣٩٫٥٤
احمد فتحى محمد عبد الحمید الطویل ٥٤٩٣ ٦٥٧٫٩٠محطة میاه منشأة نصارسائق٤ ٦١٤٫٨٦٤٣٫٠٤

عزام محمد عزام محمد ٥٤٥٧ ٦٥٧٫٩٠تشغیل المركبات ( الجراج )سائق٥ ٦١٤٫٨٦٤٣٫٠٤
محمد احمد اسماعیل محمد عطا اهللا ٥٤٨٦ ٦٥٧٫٩٠فرع المحمودیةسائق٦ ٦١٤٫٨٦٤٣٫٠٤

ابراھیم عبد الفتاح عبد السالم الشیخ ٥٤١٧ ٦٥٧٫٩٠تشغیل المركبات ( الجراج )سائق٧ ٦١٤٫٨٦٤٣٫٠٤
مصطفى عبد المنعم السید ھنیدى ٥٤٨٢ ٦٥٣٫٣٠فرع إدكوسائق٨ ٦١٠٫٥٦٤٢٫٧٤

كرم محمد نعیم الرومى ٥٤٥٨ ٦٥٣٫٣٠تشغیل المركبات ( الجراج )سائق٩ ٦١٠٫٥٦٤٢٫٧٤
على شعبان محمد مندور ٥٤٤٢ عقد٤سائق١٠ ٦٥٣٫٣٠محطة میاه دمنھور٢ ٦١٠٫٥٦٤٢٫٧٤

مدحت رمضان محمد الجندي ٥٤٤٥ ٦٥٧٫٤٤فرع كوم حمادهسائق١١ ٦١٤٫٤٣٤٣٫٠١
جمیل محمد  عید ابو رفاعى ٥٤٥٩ ٦٥٧٫٤٤تشغیل المركبات ( الجراج )سائق١٢ ٦١٤٫٤٣٤٣٫٠١

وحید ابراھیم محمد محمد مصطفى ٥٥٣٤ ٦٩٥٫٠٠مركز صیانة شبكات صرف حوش عیسىسائق١٣ ٦٤٩٫٥٣٤٥٫٤٧
محمد على جبر بدر ٥٤٧٧ ٦٩٥٫٠٠محطة میاه أبو حمصسائق١٤ ٦٤٩٫٥٣٤٥٫٤٧

نبیل محمد سالمھ حموده ٥٥٢١ ٦٩٥٫٠٠تشغیل المركبات ( الجراج )سائق١٥ ٦٤٩٫٥٣٤٥٫٤٧
مسعد عبد الحمید على شلیم ٥٤٨٤ ٦٥٢٫٨٧فرع إدكوسائق١٦ ٦١٠٫١٦٤٢٫٧١

سعید محمد على درع ٥٤٨٨ ٦٥٢٫٨٧فرع رشیدسائق١٧ ٦١٠٫١٦٤٢٫٧١
عماد صابر غریب حموده ٥٤٦٤ ٦٥٢٫٨٧تشغیل المركبات ( الجراج )سائق١٨ ٦١٠٫١٦٤٢٫٧١

فھمى محمد فھمى محمد ابوالعنین ٥٥٣٢ ٦٥٢٫٨٧فرع الدلنجاتسائق١٩ ٦١٠٫١٦٤٢٫٧١
سمیر ابراھیم على شلبى ٥٤٨١ ٦٥٥٫٢٣محطة میاه حوش عیسىسائق٢٠ ٦١٢٫٣٦٤٢٫٨٧

محمد محمد عیسى محمد العطفى ٥٤٨٥ ٦٥٥٫٢٣فرع إدكوسائق٢١ ٦١٢٫٣٦٤٢٫٨٧
ربیع السید على عشیبھ ٥٤٧٨ ٦٥٥٫٢٣محطة معالجة صرف شبراخیتسائق٢٢ ٦١٢٫٣٦٤٢٫٨٧

عمرو محمد رجب محمد بكر ٥٤٩٠ ٦٥٥٫٢٣فرع الدلنجاتسائق٢٣ ٦١٢٫٣٦٤٢٫٨٧
عبده محمد عبد السید ابراھیم عوض اهللا ٥٤٢٤ ٦٥٥٫٢٣محطة إنتاج شبراخیتسائق٢٤ ٦١٢٫٣٦٤٢٫٨٧

ابراھیم محمد سلیم البنا ٥٤٨٣ ٦٥٥٫٢٣فرع إدكوسائق٢٥ ٦١٢٫٣٦٤٢٫٨٧
السید صابر ابراھیم مبروك ٥٤٤٦ ٦٥٥٫٢٣فرع وادى النطرونسائق٢٦ ٦١٢٫٣٦٤٢٫٨٧

عبد اهللا حمدى عبد اهللا حموده ٥٤٤٤ ٦٥٥٫٢٣تشغیل المركبات ( الجراج )سائق٢٧ ٦١٢٫٣٦٤٢٫٨٧
بشرى عبد الجواد محمد العشرى ٥٤٢٥ ٦٥٥٫٢٣محطة میاه ابتوكسائق٢٨ ٦١٢٫٣٦٤٢٫٨٧

یحیى محمود على الحالج ٥٤٢٦ ٦١٨٫٧٧مركز صیانة شبكات صرف الرحمانیةسائق٢٩ ٥٧٨٫٢٩٤٠٫٤٨
اشرف كمال عامر الخولى ٥٥٠٣ ٦٦٢٫٠٨مركز صیانة شبكات صرف شبراخیتسائق٣٠ ٦١٨٫٧٧٤٣٫٣١

رضا فتحى محمد محمد مطر ٥٥٠١ ٦٩٩٫٨٤محطة میاه غرب النوباریةسائق٣١ ٦٥٤٫٠٦٤٥٫٧٨
سالم حسن عبد اللطیف حسین ٥٤٥٥ ٦٥٧٫٤٦مركز صیانة شبكات صرف أبوالمطامیرسائق٣٢ ٦١٤٫٤٥٤٣٫٠١

محمدین شعبان عبد العزیز شمس ٥٤٧٩ ٦٥٧٫٤٦محطة میاه البستانسائق٣٣ ٦١٤٫٤٥٤٣٫٠١
عالء فتحى عبدالھادى حموده ٥٤٩٤ ٦٥٧٫٤٦الخامات والكلورسائق٣٤ ٦١٤٫٤٥٤٣٫٠١

مدحت عبد الحمید عبد ربھ الخولى ٥٤٢٠ ٦٥٧٫٤٦تشغیل المركبات ( الجراج )سائق٣٥ ٦١٤٫٤٥٤٣٫٠١
احمد ابراھیم احمد الذھبى ٥٤٦٧ ٦٥٧٫٤٦تشغیل المركبات ( الجراج )سائق٣٦ ٦١٤٫٤٥٤٣٫٠١

نجیب عبد المنعم السید ھنیدى ٥٥١٢ ٦٥٧٫٤٦مركز صیانة شبكات صرف إدكوسائق٣٧ ٦١٤٫٤٥٤٣٫٠١
ممدوح سعید محمد التلوانى ٥٥٠٥ ٦٥٧٫٤٦محطة معالجة صرف منشیة الحریةسائق٣٨ ٦١٤٫٤٥٤٣٫٠١

مدیح احمد احمد الفقى ٥٥٣٧ ٦٥٧٫٤٦مركز صیانة شبكات صرف كوم حمادهسائق٣٩ ٦١٤٫٤٥٤٣٫٠١
یاسر محمد احمد شعیرة ٥٥٣٨ ٦٥٧٫٤٦مركز صیانة شبكات صرف كوم حمادهسائق٤٠ ٦١٤٫٤٥٤٣٫٠١

صبرى عوض مبروك عوض ٥٥١٥ ٦٥٧٫٤٦مركز صیانة شبكات صرف أبوالمطامیرسائق٤١ ٦١٤٫٤٥٤٣٫٠١
ناصر محمود رجب غنیم ٥٥٢٦ ٦٥٧٫٤٦تشغیل المركبات ( الجراج )سائق٤٢ ٦١٤٫٤٥٤٣٫٠١

قطب عبد الحمید مرسى سعید ٢١٣٨ ١١٣٣٫١٨فرع كوم حمادهسباك٤٣ ١٠٥٩٫٠٥٧٤٫١٣
سامح حسن محمد عبد ربھ ٥٤٩١ ٦٥٧٫٤٦محطة میاه البستانسائق٤٤ ٦١٤٫٤٥٤٣٫٠١
عید محمد متولى سید احمد ٥٥١٨ ٦٥٧٫٤٦مركز صیانة شبكات صرف دمنھورسائق٤٥ ٦١٤٫٤٥٤٣٫٠١
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ربیع محمد ابراھیم الحایس ٥٤٣٨ ٦٥٧٫٤٦مركز صیانة شبكات صرف الدلنجاتسائق٤٦ ٦١٤٫٤٥٤٣٫٠١
محمد یحى حسین حارس ٥٥١٧ ٦٥٧٫٤٦مركز صیانة شبكات صرف دمنھورسائق٤٧ ٦١٤٫٤٥٤٣٫٠١

خالد ابراھیم زكى عبد الرحمن ٥٤٢٣ ٦٥٧٫٤٦تشغیل المركبات ( الجراج )سائق٤٨ ٦١٤٫٤٥٤٣٫٠١
جمال عبد الحكم حسن عبد اهللا ١٣٥٣ ١١٦١٫٠١فرع كوم حمادهسباك٤٩ ١٠٨٥٫٠٦٧٥٫٩٥
عبد النبى زكى حسن المصرى ٦٤١٠ ٥٨٢٫٨٤مركز صیانة شبكات صرف أبوالمطامیرسائق٥٠ ٥٤٤٫٧١٣٨٫١٣
محمد اسماعیل عیسى مصرى ٥٥٠٤ ٦٥٧٫٤٦محطة إنتاج شبراخیتسائق٥١ ٦١٤٫٤٥٤٣٫٠١

احمد شعبان محمد على ٦٤٠٨ ٦٥٧٫٤٦فرع امتداد البستانسائق٥٢ ٦١٤٫٤٥٤٣٫٠١
حمدى خلیل إبراھیم المصرى ٥٤٦٨ ٦١٤٫٤٥تشغیل المركبات ( الجراج )سائق٥٣ ٥٧٤٫٢٥٤٠٫٢٠
ابراھیم حلمى نصر اهللا غالب ٥٥١٣ ٦١٤٫٤٥مركز صیانة شبكات صرف المحمودیةسائق٥٤ ٥٧٤٫٢٥٤٠٫٢٠

كامل محمد كامل موسى ٥٤٤٣ ٦١٤٫٤٥محطة میاه شرق إیتاى البارودسائق٥٥ ٥٧٤٫٢٥٤٠٫٢٠
عبد المقصود محمد عبد المقصود سالم ١٩٥٣ ١١٣٢٫٥٦فرع أبو المطامیرسباك٥٦ ١٠٥٨٫٤٧٧٤٫٠٩

عبد العزیز احمد صفوت عبد العزیز حرفوش ٧٠١٥ ٦١٠٫١٥مركز صیانة شبكات صرف كوم حمادهسائق٥٧ ٥٧٠٫٢٣٣٩٫٩٢
شامخ شامخ السید قاسم ٧٠١٦ ٦١٠٫١٥محطة میاه الجدیھسائق٥٨ ٥٧٠٫٢٣٣٩٫٩٢

تامر فتحى عبد العزیز البدرى ھمیلھ ٦٤٠٧ ٥٥٢٫٨٢محطة میاه الحریر الصناعىسائق٥٩ ٥١٦٫٦٥٣٦٫١٧
علوى عبد الھادى محمد الربیعى ٢١٩١ ١٠٨٢٫٢٥فرع الرحمانیةسباك٦٠ ١٠١١٫٤٥٧٠٫٨٠
فاضل توفیق عبد الجواد الصیاد ٢٧٦٦ ٩١٥٫٥١محطة انتاج إدفیناسباك٦١ ٨٥٥٫٦٢٥٩٫٨٩

حسام الدین حسن عبد القادر الجروانى ٥٤٤٧ ٥٠٢٫٨٩محطة میاه ابتوكسائق٦٢ ٤٦٩٫٩٩٣٢٫٩٠
عبد الحمید السید صادق على ٥٤٧٥ ٥٠٢٫٨٩فرع جنوب التحریرسائق٦٣ ٤٦٩٫٩٩٣٢٫٩٠

محمد عبد المعتمد بدوى القطقاط ١٨٧٨ ١٠٥٦٫٧٩فرع إیتاى البارودسباك٦٤ ٩٨٧٫٦٥٦٩٫١٤
عبد الستار امام عبد الحمید الزقم ١٦٤٢ ١١٠٠٫٥٥فرع إدكوسباك٦٥ ١٠٢٨٫٥٥٧٢٫٠٠

عاطف مسعود محمد عبد الحى ١٩٥٦ ١٠٦١٫٤١فرع أبو المطامیرسباك٦٦ ٩٩١٫٩٧٦٩٫٤٤
على محمد على الصابر ١٦٤٣ ١١١٢٫٤٦فرع رشیدسباك٦٧ ١٠٣٩٫٦٨٧٢٫٧٨

صبحى سعد حسن رفاعى ١٦٤٩ ١١٥٠٫٤٢فرع إدكوسباك٦٨ ١٠٧٥٫١٦٧٥٫٢٦
محمد عبد الفتاح محمد بھنسى ١٩٦٩ ١١٢٨٫٨٣فرع أبو حمصسباك٦٩ ١٠٥٤٫٩٨٧٣٫٨٥

ابراھیم نادر ذكى مبروك ١٦٣١ ١١٥٥٫٣١فرع أبو المطامیرسباك٧٠ ١٠٧٩٫٧٣٧٥٫٥٨
فرحات رزق ابراھیم سید احمد ١٩٧٤ ١١٢٣٫٩٣فرع أبو حمصسباك٧١ ١٠٥٠٫٤٠٧٣٫٥٣

حلمى یوسف محمود الدیب ٥٧٤١ ٧٠٠٫٧٦محطة معالجة صرف المحمودیة (لیدیا)عامل تشغیل١ ٦٥٤٫٩٢٤٥٫٨٤
مصطفى عبد المنعم جابر حسین ٥٥٦٢ ٦٤٥٫٧٢صیانة المركباتسمكرة ودوكو سیارات٢ ٦٠٣٫٤٨٤٢٫٢٤

سعد عبد النبى محمد مصطفى ٥٥٥٨ ٦٤١٫٢٥صیانة المركباتحداد٣ ٥٩٩٫٣٠٤١٫٩٥
احمد سعید احمد سلیمان ٥٥٦٣ ٦٤١٫٢٥صیانة المركباتسمكرة ودوكو سیارات٤ ٥٩٩٫٣٠٤١٫٩٥
محمد السید السید الفقى ٥٥٤٣ ٦٧٧٫٤٧صیانةالمعدات الكھربائیةوالمیكانیكیةمیكانیكى٥ ٦٣٣٫١٥٤٤٫٣٢
وائل ھالل السید البرى ٥٥٤٩ ٦٣٦٫٧٧محطة معالجة صرف المحمودیة (لیدیا)عامل تشغیل٦ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦

عرفات عبد العزیز حسین عبد اهللا ٥٥٦١ ٦٣٧٫٧٦فرع حوش عیسىمیكانیكى٧ ٥٩٦٫٠٤٤١٫٧٢
كرم عوض شحاتھ خیر اهللا ٥٥٥٢ ٦٣٦٫٧٧محطة رفع المدرسة ( الدلنجات )عامل تشغیل٨ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦

عمر محمد عبد الفضیل العش ٥٧٢٩ ٦٣٦٫٧٧محطة معالجة صرف إدكوعامل تشغیل٩ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦
ولید عید محمد خطاب ٦٤٤٩ ٦٣٦٫٧٨محطة رفع الحوشى ( الخیرى )عامل تشغیل١٠ ٥٩٥٫١٢٤١٫٦٦

عاطف حمدى ابراھیم مسعود ٦٤٥٢ ٦٣٦٫٧٨محطة معالجة صرف الخیرىعامل تشغیل١١ ٥٩٥٫١٢٤١٫٦٦
سعید احمد عبد الجلیل الحصاوى ٦٥٠٩ ٦٣٦٫٧٨محطة معالجة صرف منشیة الحریةعامل تشغیل١٢ ٥٩٥٫١٢٤١٫٦٦

عبد الغفار محمد محمد عبد اهللا الصغیر ٦٤٥٤ ٦٣٦٫٧٨محطة معالجة صرف الخیرىعامل تشغیل١٣ ٥٩٥٫١٢٤١٫٦٦
سعد ناصف محمد حبیب ٦٥١٤ ٦٣٦٫٧٧محطة معالجة صرف إدكوعامل تشغیل١٤ ٥٩٥٫١١٤١٫٦٦

صبرى رجب امین مصلوبى ٦٥٠٤ ٦٣٦٫٧٨محطة رفع عزبة سعد (منشیة الحریة)عامل تشغیل١٥ ٥٩٥٫١٢٤١٫٦٦
رجب عبد المجید عبد السالم اسماعیل ٦٤٩٨ ٦٣٦٫٧٨محطة رفع الجیش ( كفر الدوار )عامل تشغیل١٦ ٥٩٥٫١٢٤١٫٦٦

على حسنى على اسماعیل ٦٤١٥ ٦٣٨٫٧٩صیانة المركباتمیكانیكى١٧ ٥٩٧٫٠٠٤١٫٧٩
محمد محروس فرجانى فرجانى ٦٤٥٠ ٦٣٨٫٧٩محطة معالجة صرف الشوبكى ( دمنھور )عامل تشغیل١٨ ٥٩٧٫٠٠٤١٫٧٩

سعید عبد المجید محمد عباده ٦٤٥٨ ٦٣٨٫٧٩محطة معالجة صرف الخیرىعامل تشغیل١٩ ٥٩٧٫٠٠٤١٫٧٩
عمرو عاطف على محمد ٦٤٤٢ ٦٣٨٫٧٩محطة رفع األبعادیة ( الخیرى )عامل تشغیل٢٠ ٥٩٧٫٠٠٤١٫٧٩

سامح جمعھ محمد الروینى ٦٤٢٦ ٦٤٣٫١٢محطة معالجة صرف إدكوعامل تشغیل٢١ ٦٠١٫٠٥٤٢٫٠٧



(                   ) تابع قرار رقم
من ٢٦الصادر بتاریخ            /         /  صفحة ٢٥
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شركة میاه الشرب و الصرف الصحــى بالبحـــیرة
قطاع الموارد البشریة و االداریة
االدارة العامة للموارد البشریة

الصافى مسعود عبد الھادى احمد ٦٥٠٠ ٦٣٨٫٧٩محطة رفع السناھرة ( كفر الدوار )عامل تشغیل٢٢ ٥٩٧٫٠٠٤١٫٧٩
السید جابر یوسف فرفور ٦٥١٩ ٦٣٨٫٧٩محطة معالجة صرف منشیة الحریةلحام٢٣ ٥٩٧٫٠٠٤١٫٧٩
سماره جالل محمد حسان ٦٥٠١ ٦٣٨٫٧٩محطة رفع السعرانیة ( كفر الدوار )عامل تشغیل٢٤ ٥٩٧٫٠٠٤١٫٧٩

فتحى السعید محمد ابوعلى ٦٤١٢ ٦٣٨٫٧٩صیانة المركباتمیكانیكى٢٥ ٥٩٧٫٠٠٤١٫٧٩
محمد عوض عبد الرازق حجر ٦٥٠٨ ٦٤٠٫٨٣محطة رفع بنى ھالل (منشیة الحریة)عامل تشغیل٢٦ ٥٩٨٫٩١٤١٫٩٢

صالح محمد عبد اهللا زلط ٦٥١٨ ٦٤٠٫٨٣صیانة المركباتسمكرة ودوكو سیارات٢٧ ٥٩٨٫٩١٤١٫٩٢
رمضان ضیف یوسف الشیال ٦٤٩٧ ٦٤٠٫٨٣محطة رفع الجیش ( كفر الدوار )عامل تشغیل٢٨ ٥٩٨٫٩١٤١٫٩٢

خمیس محمد عبده سعید ٦٤٣٦ ٦٤٠٫٨٣محطة معالجة صرف أریمونعامل تشغیل٢٩ ٥٩٨٫٩١٤١٫٩٢
اشرف محمد على الخنیزى ٦٥١٧ ٦٤٣٫١٢صیانة المركباتسمكرة ودوكو سیارات٣٠ ٦٠١٫٠٥٤٢٫٠٧

خیرى عبد النبى رمضان حبوة ٥٥٦٠ التشیكىخراط وبراد٣١ ٥٠٣٫٠٧محطة انتاج كفر الدوار١ ٤٧٠٫١٦٣٢٫٩١
حمدى عبد الحمید حبیب عبد الحمید ٦٤٨٤ ٦٣٦٫٣٦محطة معالجة صرف بسنتواىعامل تشغیل٣٢ ٥٩٤٫٧٣٤١٫٦٣

فرحات عبد الحفیظ الالفى صالح ٦٤٧٧ ٦٣٦٫٣٦محطة معالجة صرف بركة غطاسعامل تشغیل٣٣ ٥٩٤٫٧٣٤١٫٦٣
احمد محمود محمد احمد ٦٤٢١ ٦٣٨٫٦٥محطة رفع عاشور ( ابو المطامیر )عامل تشغیل٣٤ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

رجب محمد فتحى محمد یوسف ٦٤٦٦ ٦٣٦٫٣٦محطة معالجة صرف إدكوعامل تشغیل٣٥ ٥٩٤٫٧٣٤١٫٦٣
عبد اهللا السید عبد اهللا احمد منصور ٦٤٣٨ ٦٣٦٫٣٦محطة معالجة صرف أریمونعامل تشغیل٣٦ ٥٩٤٫٧٣٤١٫٦٣

وجیھ عبد الجلیل محمد شلتوت ٦٤٧٥ ٦٣٦٫٣٦محطة معالجة صرف المسینعامل تشغیل٣٧ ٥٩٤٫٧٣٤١٫٦٣
احمد السید محمد عصفور ٦٤٦٢ ٦٣٦٫٣٦محطة معالجة صرف الرحمانیةعامل تشغیل٣٨ ٥٩٤٫٧٣٤١٫٦٣

ابراھیم عبد العزیز محمود عشماوى ٦٤٦٧ ٦٣٨٫٦٥محطة رفع اإلدارة الصحیة ( المحمودیة )عامل تشغیل٣٩ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
الشحات عبد المنعم محمود باشا ٦٤٨٠ ٦٣٨٫٦٥محطة معالجة صرف بركة غطاسعامل تشغیل٤٠ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
ابو المكارم مبروك محمد مبروك ٦٤٧١ ٦٣٨٫٦٥محطة رفع كومبو ( المحمودیة )عامل تشغیل٤١ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨
حجاج احمد ابراھیم محمد قناوى ٦٤٢٢ ٦٣٨٫٦٥محطة رفع باط الكوم ( ابو المطامیر )عامل تشغیل٤٢ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

صالح على السید الحجرى ٦٥٢١ ٦٤٥٫٤٧فرع دمنھور مدینةسباك٤٣ ٦٠٣٫٢٤٤٢٫٢٣
محمد یوسف عبد الغنى حسن ٦٤٨٥ ٦٣٨٫٦٥محطة معالجة صرف بسنتواىعامل تشغیل٤٤ ٥٩٦٫٨٧٤١٫٧٨

عادل السید حمیده على البنا ٥٥٥٦ ٥٢٣٫٩٣محطة معالجة صرف أریمونعامل تشغیل٤٥ ٤٨٩٫٦٥٣٤٫٢٨
سعید محمد شعبان حرحش ٥٥٤٢ ٥٢٧٫٣٤صیانةالمعدات الكھربائیةوالمیكانیكیةمیكانیكى٤٦ ٤٩٢٫٨٤٣٤٫٥٠

جمعة سعد محمد البرعى عبد الكریم ٥٥٥٧ ٥٣٣٫٨١صیانة المركباتحداد٤٧ ٤٩٨٫٨٩٣٤٫٩٢
رضوان عبد اهللا محمد محمد الطیر ٦٤٨٨ ٦٣٤٫١٩محطة معالجة صرف بسنتواىعامل تشغیل٤٨ ٥٩٢٫٧٠٤١٫٤٩

فرج ناجى على خلیفھ ٧٠١٧ ٦٣٤٫١٩محطة معالجة صرف الدلنجاتعامل تشغیل٤٩ ٥٩٢٫٧٠٤١٫٤٩
رضا رمضان محمد سعد عبد العاطى ٧٠١٨ ٦٣٤٫١٩محطة رفع طیبة ( الدلنجات )عامل تشغیل٥٠ ٥٩٢٫٧٠٤١٫٤٩

محمد خمیس خلیفة على صالحین ٧٠٢٢ ٦٤٠٫٩٨ورش تشكیل المعادنسباك معادن٥١ ٥٩٩٫٠٥٤١٫٩٣
رمضان محمد محمود السقا ٧٠٢١ ٦٤٠٫٩٨ورش تشكیل المعادنسباك معادن٥٢ ٥٩٩٫٠٥٤١٫٩٣

محمد احمد اسماعیل عبد اهللا ٧٠٢٠ ٦٤٠٫٩٨ورش تشكیل المعادنسباك معادن٥٣ ٥٩٩٫٠٥٤١٫٩٣
محمد احمد محمد محمود شریف ٥٥٤٦ ٥٢٩٫٣٠محطة رفع مركز التدریب ( إیتاى البارود )عامل تشغیل٥٤ ٤٩٤٫٦٧٣٤٫٦٣

ولید شعبان احمد الوكیل ٥٥٤٤ ٥٢٩٫٣٠صیانة المركباتكھربائى٥٥ ٤٩٤٫٦٧٣٤٫٦٣
تامر محمد ابراھیم عبد الجواد ٥٥٤٧ ٤٩٤٫٦٧محطة رفع عثمان بن عفان ( حوش عیسى )عامل تشغیل٥٦ ٤٦٢٫٣١٣٢٫٣٦

محمود محمد توفیق المھدى ٥٥٥٩ ٥٢٩٫٣٠صیانةالمعدات الكھربائیةوالمیكانیكیةخراط وبراد٥٧ ٤٩٤٫٦٧٣٤٫٦٣
عماد علوانى عبد العظیم الجمل ٥٥٦٥ ٥٢٩٫٣٠فرع كوم حمادهسباك٥٨ ٤٩٤٫٦٧٣٤٫٦٣
محمود حسن محمود ابومندور ٥٥٤٨ ٥٢٩٫٣٠صیانة المركباتمیكانیكى٥٩ ٤٩٤٫٦٧٣٤٫٦٣
السید محمد على السید الفقى ٥٥٥١ ٥٢٩٫٣٠محطة معالجة صرف الرحمانیةعامل تشغیل٦٠ ٤٩٤٫٦٧٣٤٫٦٣
على السید على السید الفقى ٥٥٥٠ ٥٢٩٫٣٠محطة معالجة صرف الرحمانیةعامل تشغیل٦١ ٤٩٤٫٦٧٣٤٫٦٣

كرم محمد عبد العزیز احمد مرسى ٧١٦٦ ٤٢٤٫٩٢محطة معالجة صرف الشوبكى ( دمنھور )عامل تشغیل١ ٣٩٧٫١٢٢٧٫٨٠


