
 االحد

11الي  10من الساعة   

 

 م االسم جهة العمل االدارة الدرجة

 1 أيمن محمد علي عبدالعال  مديرية اإلسكان الحسابات األولى

 2 رباب محمد جاد حسن مديرية اإلسكان ادارة المشروعات األولى

لثالثةا  3 كريم عبد السالم مديرية اإلسكان التشغيل والصيانة 

 4 هانى صبحى عبدالملك معوض مديرية اإلسكان مركز المعلومات األولى

 5 احمد علي محمد محمد مديرية المساحة  مشروع ميكنة السجل العيني الزراعي الثانية

شرقية هندسة ري الحسينيةمديرية الري بالشرقية  االدارة العامة لري شرق ال الثانية  6 محمد عبدالرحمن السيد عبدالعزيز مديرية المساحة  

 7 ابراهيم محمد عبداللطيف احمد  التربية والتعليم ادارة الحسينية التعليمية الدرجة الثالثة

 8 ابراهيم محمدفتحي رضوان السيد التربية والتعليم ديرب نجم الدرجة األولى

ة الخاصةالتربي الدرجة الثالثة  9 احمد اسامه كامل عبدالعزيز التربية والتعليم 

 10 احمد الشحات احمد عبدالعال التربية والتعليم إدارة اوالدصقر التعليمية الدرجة الثالثة

 11 احمد جودة مسلم حسين التربية والتعليم منيا القمح التعليمية الدرجة الثالثة

ية والتعليمالترب  بلبيس التعليمية الدرجة الثالثة  12 احمد سامح السيد عبد الغفار 

 13 احمد عبده أحمد عبدالواحد  التربية والتعليم ابوحماد التعليميه االزهرية منطقة الشرقيه االزهريه  الدرجة الثالثة

 14 احمد محمد حسن محمد   التربية  شرق الزقازيق  الدرجة الثانية

عم اتخاذ القرار مدير مركز المعلومات ود الدرجة الثانية  15 ضحي محمد عبدالمنعم علي بدران  ابوكبير 

 16 عبير الحسين عبدهللا السيد  ابوكبير المركز  التكنولوجى لخدمة المواطنين الدرجة الثالثة

 17 محمد احمد فؤاد القطب المتولى  ابوكبير إدارة شباب أبوكبير  الدرجة الثانية

بوكبيرا اداره االرشيف الدرجة الرابعة  18 محمد حمدي الشبراوي صقر 

 19 محمد عبدالباقي السيد ابراهيم ابوكبير الوحده المحليه ببني عياض الدرجة الثالثة

 20 وائل عبد المعطي سعيد محسوب  ابوكبير العالقات العامة & ورئيس وحدة حماية الطفل  الدرجة الثالثة

لعام الديوان ا مدير ادارة المخازن  الدرجة األولى  21 إبراهيم محمد إبراهيم حسين 

 22 محمد صالح الدين عبدالحليم علي الديوان العام  البوابة االلكترونية لمحافظة الشرقية الدرجة الثالثة

 23 احمد شريف يوسف احمد الديوان العام  اإلدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى الدرجة األولى

 24 احمد صبرى أحمد عبدهللا  الديوان العام  االستثمار الدرجة الثالثة

 25 احمد عطية احمد مباشر الديوان العام  اإلدارة العامة للموارد البشرية  الدرجة الثالثة

 26 احمد فاروق عبدالسالم عيد الديوان العام  مكتب الدكتور نائب المحافظ الدرجة الثالثة 

م الديوان العا مكتب المحافظ  الدرجة الرابعة  27 احمد محمد الشحات ابراهيم شريف  

 



 االحد

12الي  11من الساعة   

 

 م االسم جهة العمل االدارة الدرجة

 1 بسمه عبدالرحمن عبدالعزيز احمد التضامن اإلجتماعي إدارة الخدمه العامه الدرجة الثانية

دل عزالدينرضا محمد عا التضامن اإلجتماعي اداره ابوكبير االجتماعيه الدرجة الثانية  2 

 3 فاطمة العربى عبد المجيد محمد  التضامن اإلجتماعي الخدمة العامة  الدرجة األولى

 4 محمد ابراهيم الصادق عبدالرحيم التضامن اإلجتماعي اداره التضامن االجتماعى بابوكبير الدرجة الثانية

ماعيالتضامن اإلجت ادارة نظم المعلومات والتحول الرقمى الدرجة األولى  5 نورهان انيس حمدى على 

 6 هدير عبد الفتاح محمد بركات المديرية المالية وكيلة حسابات بإدارة الوحدات الحسابية  الدرجة الثالثة

 7 احمد محمود عبد العزيز فاضل التربية والتعليم ادارة ديرب نجم التعليمية الدرجة الثانية

يميةاداره شرق الزقازيق التعل الدرجة الثالثة  8 اسماء ابراهيم صالح عبد العظيم التربية والتعليم 

 9 امل عبدالعزيز فهمي عبدالدايم التربية والتعليم ديرب نجم الدرجة الثالثة

 10 امل مصطفي عبد السالم محمد التربية والتعليم شرق الزقازيق الدرجة األولى

اهيم رمضان حمادايمان ابر التربية والتعليم غرب الزقازيق الدرجة األولى  11 

 12 ايمان محمد حسني صالح التربية والتعليم غرب الزقازيق الدرجة األولى

 13 ايمان محمد فهمى عبدالعظيم محمد التربية والتعليم ادار ديرب نجم التعليمية مدير ادارة التدريب باالدارة الدرجة األولى

حمد متولى حسن ايمن م التربية والتعليم القنايات  الدرجة الثالثة  14 

 15 ايمان صبحي عبد الوهاب محمد حي اول مركز المعلومات الثالثة

 16 باسم محمد سعيد عبد الرحمن  حي اول التفتيش المالى واإلداري  الدرجة الثالثة

 17 سها عبد الحميد عبد الجواد حي اول الشئون القانونية الدرجة الثانية

ية اإلدارة الهندس  الدرجة األولى  18 ماجد مجدي شوقي بخيت حي اول 

 19 وليد بيومى محمد بيومى حي اول الحسابات )قسم الدفع االلكترونى( الدرجة الثانية

 20 امنه السيد السيد محمد منشأة ابوعمر المركز التكنولوجى لخدمة المواطنيين الدرجة الثالثة

العام الديوان  مكتب المحافظ )الحاسب االلى( الدرجة الثالثة  21 احمد مصطفى زكى محمد 

 22 احمد نبيل على ابو المجد الديوان العام  ادارة نظم معلومات البنيه التحتيه الدرجة الثالثة

 23 اسالم السيد محمد ابراهيم الديوان العام  االداره العامه للمواقف الدرجة الثالثة

يه االداره العامة للتخطيط والتنمية العمران الدرجة الثالثة  24 اسالم رمضان السيد محمد  الديوان العام  

 25 اسماء محمد على عبد الهادى الديوان العام  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدرجة الثالثة

 26 اسماعيل محمد محمد السيد  الديوان العام  مدير السكرتارية الخاصة بمكتب السيد المحافظ  الدرجة الثانية

 27 امل محمد زكى احمد الديوان العام  صندوق االسكان والطرق الدرجة الرابعة

 



 االحد

1.30الي 12.30من الساعة   

 

 م االسم جهة العمل االدارة الدرجة

 1 اسامه محمد الصغير محمد وهبه الزراعة المكتب الفنى الدرجة األولى

حمدالسيد عبدالحميد على م الزراعة إدارة فاقوس الزراعية الدرجة الثالثة  2 

 3 ايمن سعيد محمد علي الزراعة األراضى الجديدة الدرجة الثالثة

 4 طاهر حامد احمد ابراهيم البنا الزراعة االدارة العامة للتعاون الزراعى الدرجة األولى

 5 عادل عبدالحميد علوان خليل الزراعة مركز بحوث الصحراء ، وزارة الزراعة وإستصالح األراضي الدرجة األولى

 6 محمود ابوالفتوح عبدالهادى ابراهيم عنان الزراعة حماية االراضى الدرجة األولى

 7 ايناس محمد عباس خليل التربية والتعليم إدارة التربية الخاصة الدرجة األولى

 8 ايهاب بغدادى ابراهيم شحاته التربية والتعليم شرق الزقازيق الدرجة الثانية

عليميهابوكبير الت الدرجة الثالثة  9 ايهاب محمد ابراهيم  سليم التربية والتعليم 

 10 إسماعيل أبوالمعاطي شاهين علي التربية والتعليم أبوكبير الدرجة األولى

 11 إمام سليمان إمام عبدالعال التربية والتعليم إدارة فاقوس التعليمية الدرجة األولى

مالتربية والتعلي اإلدارة القانونيه الدرجة الثانية  12 أحمد منصور السيد أحمد منصور 

 13 أحمد سعيد عبدالعال طه التربية والتعليم ادارة غرب الزقازيق التعليمية الدرجة الثانية

 14 أحمد عادل أحمد قورة التربية والتعليم شرق الزقازيق التعليمية الدرجة الثالثة

الستار عبد الحميداحمد زغلول عبد  حي ثاني التفتيش المالي واالداري الثالثة  15 

 16 احمد يوسف عبدالمجيد البندارى حي ثاني مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدرجة األولى

 17 محمد عادل مصطفى غيطاني حي ثاني مشروعك الدرجة الثالثة

 18 مروه السيد محمد خميس حي ثاني االداره الهندسيه المشروعات الدرجة األولى

 19 موسى سعيد موسى سليم حي ثاني المركز التكنولوجى الدرجة الرابعة

 20 ياسر أحمد محمد أحمد عوض منشأة ابوعمر  مركز المعلومات الدرجة الثالثة

 21 امل محمد سالم سالم الديوان العام  البوابة االلكترونية الدرجة الثالثة

ركات حامد عبد العالايمان ب الديوان العام العالقات العامة واإلعالم الدرجة الثالثة  22 

 23 ايمان بهاء الدين مسلم جاويش الديوان العام مكتبه مصر العامه الدرجة الثانية

 24 ايمان محمد احمد محمد الديوان العام صندوق االسكان الدرجة الرابعة

 25 إبراهيم أحمد إبراهيم أبوالمجد الديوان العام مكتبة مصر العامة الدرجة الثالثة

ة األولىالدرج  26 إسماعيل صابرأبو العال محمد الديوان العام مدير مكتب المستشار القانوني 

 الدرجة الثانية
 

 ادارة الشئون القانونيه
 

 الديوان العام
 أحمد محمد الدمرداش محمد

 
27 

 



 االحد

2.30الي 1.30من الساعة   

 

 م االسم جهة العمل االدارة الدرجة

الصحة الحيوانيةمعهد بحوث  الدرجة األولى  1 ايمان اسماعيل محمد اسماعيل الطب البيطري 

 2 د/سحر عبد النبى الشنوانى الطب البيطري اإلدارة البيطرية بلبيس الدرجة الثالثة

 3 دينا عبدالحميد عبدالحميد فراج الطب البيطري ادارة العاشر من رمضان البيطرية الدرجة الثانية

لحيه الجديدهاداره الصا الدرجة الثالثة  4 عبدالمنعم عبدالعال محمد سالم الطب البيطري 

 5 وليد على جوهري على الطب البيطري الشرقية الدرجة الثانية

 6 عبدالحميد فكرى عبدالحميد مصطفى القوى العاملة منطقة عمل العاشر من رمضان الدرجة الثانية

ليمالتربية والتع إدارة بلبيس التعليمية الدرجة الثالثة  7 أحمد على السيد الجمل 

 8 أحمد محمد عبد الخالق علي التربية والتعليم ههيا الدرجة الثانية

 9 أحمد محمدامال اسماعيل محمد التربية والتعليم إدارة ابو كبير الدرجة الثالثة

 10 أشرف صالح علي عبدهللا التربية والتعليم إدارة أبوكبير التعليمية الدرجة األولى

جة الثالثةالدر  11 أميرة شعبان نبيه متولى دعبس التربية والتعليم غرب الزقازيق التعليمية 

 12 أيمن زكي الطاهر علي التربية والتعليم أبوكبير الدرجة الثالثة

 13 أيمن عبدالكريم سليم محمد النجار التربية والتعليم أدارة غرب الزقازيق التعليمية الدرجة الثالثة

 14 باسم رمضان محمد رشاد التربية والتعليم شرق الزقازيق لثةالدرجة الثا

 15 ابراهيم سعيد عبد الفتاح حسن مركز الزقازيق الوحدة الحسابية الدرجة الرابعة

 16 احمد محمد احمد محمد الحلبي مركز الزقازيق المتابعة الميدانية الدرجة الثالثة

ازيقمركز الزق الشئون اإلداريه الدرجة الثالثة  17 اسامه عبدالعظيم حامد محمد 

 18 امال كامل محمد حنفى مركز الزقازيق وحده محاليه بالشوبك الدرجة الثانية

 19 امانى محمد على عبد المقصود مركز الزقازيق الحسابات الدرجة الثالثة

 20 امير صالح الدين عبد الحليم علي مركز الزقازيق مشروع المواقف الدرجة الثالثة

 21 أحمد محمد تاج العارفين وصفي سيد الديوان العام مكتبة مصر العامة الدرجة الثالثة

 22 أحمد محمد نبيه محمد وصفى الديوان العام مكتب معالى المحافظ )المتابعة( الدرجة الثالثة

 23 أميرة سعيد محمد نهنوش الديوان العام إدارة التخطيط والمتابعة الدرجة الثالثة

األولى الدرجة  24 أميرة محمد إبراهيم محمد الديوان العام مكتب اإلستثمار 

 25 أميره محمد عبد الحميد محمد الديوان العام إداره التخطيط العمرانى // البنيه التحتيه الدرجة الثالثة

 26 أيه محمد حسين سيد عبدهلل الديوان العام ادارة التراث الحضارى الدرجة الثالثة

الثةالدرجة الث  27 بوسى ابراهيم زين العابدين محمد الديوان العام الشئون القانونيه 

 



 االحد

  4 الي 3من الساعة 

 

 م االسم جهة العمل االدارة الدرجة

 مكتب مدير المديرية الدرجة األولى
 مديرية التموين

 1 السيد محمود محمد بالسى

 2 أحمد زكريا أحمد ممد مديرية التموين الرقابة التموينية الدرجة الثالثة

 3 عرفات حسني عبدالتواب عبدهللا  مديرية التموين إدارة تموين ابو حماد الدرجة الثالثة

 4 محمد محمد ابوزيد ابراهيم مديرية التموين المكتب الفنى الدرجة األولى

 5 مصطفى احمد عبدالقادر على  مديرية التموين إدارة تموين ابوكبير  الدرجة الثانية

 6 وائل محمد ابراهيم عبد العظيم القوي العاملة مكتب السالمة والصحة المهنية بالعاشر من رمضان الدرجة الثالثة

 7 بسيمه محمد محمد محمد علي التربية والتعليم ابوكبير التعليميع الدرجة الثانية

تعليمالتربية وال ديوان عام مديرية التربية والتعليم بالشرقية الدرجة الثانية  8 تامر أحمد محمود عبد الحافظ 

 9 تامر فتحي منصور سليم التربية والتعليم ابوحماد الدرجة الثانية

 10 تامر محمد جمعه محمد التربية والتعليم إدارة القرين التعليمية الدرجة األولى

وزارة التعليم العالى -المعهد الفنى التجارى باسيوط الدرجة الثالثة عليمالتربية والت   11 جمال عبده عبد العزيز سيد 

 12 جيهان عبدهللا عبدهللا حسن  التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم  الدرجة الثالثة

 13 حسام الدين مصطفي كمال فهمي الغندور التربية والتعليم غرب الزقازيق التعليمية الدرجة األولى

بإدارة غرب الزقازيق التعليميةرئيس قسم اإلتصال السياسى  الدرجة الثانية  14 حسام كمال سيد احمد محمد التربية والتعليم 

 15 حمدي عاطف رمضان التربية  العاشر من رمضان الثالثة

 16 ايمان فوزي محمود سليمان مركز الزقازيق المتابعه اداداريه الدرجة الرابعة

ركز الزقازيقم مدير مكتب رئيس مركز ومدينة الزقازيق الدرجة الثالثة  17 أحمد السيد عبد الرحمن محمد عاصي 

 18 أحمد محمد عبدالجواد العكش مركز الزقازيق مدير اإلدارة الهندسية الدرجة الثالثة

 19 حسام امين ابراهيم منصور مركز الزقازيق رئيس وحده محليه قرويه ببهنباي  الدرجة الثانية

ى االداره الهندسيهالوحده المحليه العصلوج الدرجة الثالثة  20 حمدى محمد ابراهيم  مركز الزقازيق 

 21 خالد محمد امين محمد جمعة مركز الزقازيق التفتيش المالي واإلداري الدرجة الثانية

 22 توفيق عبدالعزيز توفيق عبدالعزيز الديوان العام مكتبه مصر العامه الدرجة الثالثة

ظ الشرقية مدير مكتب نائب محاف الدرجة الثانية   23 تيسير حيدر علوي محمد يوسف الديوان العام 

 24 حاتم محمد ضياء محمود سري الديوان العام االدارة العامة للتخطيط والمتابعة الدرجة الرابعة

 25 حسام عوض محمد إمام الديوان العام مكتب معالي السيد المحافظ الدرجة الثانية

اإلعالمالعالقات العامة و الدرجة الثالثة  26 حسام محمد أحمد الشراقي الديوان العام 

 27 حسام محمد فكرى احمد  الديوان العام شئون مجلس النواب  الدرجة األولى

 28 حسين محمد ثروت السيد الديوان العام مكتب نائب المحافظ الدرجة الرابعة

 



 االثنين

  11 الي 10من الساعة 

 

 م االسم جهة العمل االدارة الدرجة

 باحث متابعة ثالث أ بمكتب مدير المديرية الدرجة الثالثة
 التنظيم واالدارة

 1 ابتسام محمد أمين محمد عامر

 2 اسماعيل السيد ذكي مهدى  التنظيم واالدارة إدارة التفتيش االداري الدرجة الثانية

رمضان  مصطفى محمد مصطفى التنظيم واالدارة إدارة التفتيش االداري الدرجة الثالثة  3 

 4 رحاب عبدالوهاب السيد عسكر الشباب والرياضة الشباب الدرجة األولى

 5 احمد حماد رضوان حماد الشباب والرياضة إدارة البرلمان والتعليم المدنى الدرجة األولى

اإلدارة العامة للرياضة -الوظيفة / معاون مدير المديرية للشئون الرياضية  الدرجة األولى الرياضةالشباب و   6 احمد محمد البسطويسى احمد 

 7 رامي عبدالراضى توفيق عبدالحميد  التربية والتعليم ادارة بلبيس التعليمية  الدرجة الرابعة

 8 رباب فوزى محمد سليم  التربية والتعليم ههيا  الدرجة األولى

د المعبود النجاررحاب السيد عب التربية والتعليم شرق الزقازيق التعليميه الدرجة الثانية  9 

 10 رضا على عبده السيد  التربية والتعليم شرق الزقازيق التعليمية  الدرجة الثانية

 11 ريحاب سمير على عبد الرحيم التربية والتعليم ادارة شرق الدرجة الثالثة

 12 سامى صالح محمد محمد كامل التربية والتعليم بلبيس  الدرجة الثالثة

دارة مشتول السوق التعليميةا الدرجة الثالثة  13 سامي جمال محمود موسي التربية والتعليم 

 14 سلوي عبدهللا عبدالمنعم غريب التربية والتعليم إدارة التربية الخاصة الدرجة األولى

 15 محمد احمد محمد عبدالسالم العناني أوالد صقر إدارة المواقف الدرجة األولى

ية بزور ابو الليلالوحدة المحل الدرجة الثالثة  16 سحر عبدالعليم محمد عبدالرحمن أوالد صقر 

 17 سماح محمد منصور السيد أوالد صقر الوحدة المحلية بزور ابو الليل الدرجة الثالثة

 18 دعاء السيد ابو الفتوح مركز الزقازيق االداره الهندسيه قسم مشروعات الدرجة الرابعة

زيق التعليميةادارة شرق الزقا الدرجة األولى  19 دالل عبد الصبور عبد العظيم محمد مركز الزقازيق 

 20 رائد محمد عارف محمد السيد مركز الزقازيق الحمله الميكانيكية برئاسة مركز ومدينه الزقازيق الدرجة الثانية

اعيل حجابحسيني محمد الحسيني إسم الديوان العام اإلدارة العامة لشئون مكتب المحافظ الدرجة الثالثة  21 

 22 حماده ربيع إسماعيل أحمد الديوان العام الموارد البشرية الدرجة الرابعة

 23 خالد محمد محمد زيتون  الديوان العام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام محافظة الشرقية  الدرجة الثانية

ا السيد عبدالعليم خميسدالي الديوان العام صندوق االسكان والطرق الدرجة األولى  24 

 25 داليا سليم شعيب الهادي الديوان العام مدير نظم معلومات البنية التحتية  الدرجة األولى

 26 ياسر محمد ابراهيم حنفي  الديوان العام مكتب السيد المحافظ  الدرجة الثالثة

د ابو النصردعاء فوزى محم الديوان العام البوابة االلكترونية  الدرجة الثالثة  27 

 



 االثنين

  12 الي 11من الساعة 

 

 م االسم جهة العمل االدارة الدرجة

 1 احمد محمد علي قطب الشباب والرياضة اداره شباب فاقوس شرق الدرجة األولى

 2 احمد مصطفى احمد الخريبي  الشباب والرياضة الهيئات الدرجة األولى

 3 اسالم عصمت السيد قنديل  الشباب والرياضة إدارة غرب الزقازيق  الدرجة الثانية

 4 السيد محمد خليل عبده الشباب والرياضة اإلدارة العامة للشباب الدرجة الثانية

 5 ايمن حمدي عبد الرحمن سليمان الشباب والرياضة منيا القمح شرق الدرجة الثانية

براهيم عبدالخير احمد محمد زهرةإ الشباب والرياضة ادارة شباب منيا القمح غرب الدرجة الثانية  6 

 7 سها محمود محمد علي  التربية والتعليم ابوكبير التعليمية الدرجة األولى

 8 سوزان جمال الدين محمد مجد الدين ابراهيم التربية والتعليم ههيا الدرجة األولى

هيم السيد إبراهيم سوسن إبرا التربية والتعليم إدارة غرب الزقازيق التعليمية  الدرجة األولى  9 

 10 شادي سمير السيد اسماعيل البقري التربية والتعليم ديرب نجم الدرجة الثالثة

 11 شاكر محمد شحاتة سليمان التربية والتعليم العاشر من رمضان  الدرجة الثانية

 12 شريف عبدالعزيز علي علي التربية والتعليم شرق الزقازيق التعليمية الدرجة الثانية

 13 شيرين سمير محمد موسى             التربية والتعليم غرب الزقازيق التعليمية الدرجة الثانية

 14 شيرين محمد عبدهللا السيد التربية والتعليم التربية الخاصة الدرجة الثانية

 15 سكينه عبد السالم سالمه فرج  مركز الزقازيق غرب التعليميه الدرجة الثالثة

لىالدرجة األو  16 هبة السيد سعد محمد  مركز الزقازيق التفتيش المالى واالدارى 

 17 سيد محمد سيد احمد علي  مركز الزقازيق اإلدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التعليم العالي الدرجة الثانية

السيدشعبان ابوالفتوح سعد مركز الزقازيق نا ئب رئيس مركز ومدينة الزقازيق  الدرجة الثانية  18 

 19 شيرين السيد حامد عبد الحميد مركز الزقازيق المركز التكنولوجي لخدمه المواطنين الدرجة الثالثة

 20 طارق حسن محمد فريد الهادى مركز الزقازيق العالقات العامه الدرجة األولى

عم عبد العظيمدعاء محمد عبد المن الديوان العام البوابة اإللكترونية للمحافظة الدرجة الثالثة  21 

 22 دينا أحمد محمد عبد هللا الديوان العام البوابة اإللكترونية الدرجة الثالثة

 23 دينا عماد السيد عبد العال الديوان العام عالقات عامه واعالم الدرجة الثالثة

 24 رانيا محمد ربيع حسن رضوان  الديوان العام مكتب المحافظ  الدرجة الثالثة

لثالثةالدرجة ا  25 رشا احمد رشدى احمد ابراهيم الديوان العام صندوق االسكان 

 26 رشا حسن رأفت محمد الديوان العام مدير إدارة التراث الحضاري الدرجة الثالثة

 27 رشا حسين أحمد محمد  الديوان العام مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار  الدرجة الثالثة

 



 االثنين

  1.30 الي 12.30من الساعة 

 

 م االسم جهة العمل االدارة الدرجة

 المكتب الفني  الدرجة الثانية
 الشباب والرياضة

 1 أحمد حسن محمد زكي 

 2 أحمد علي علي علي االنشاصي الشباب والرياضة اإلدارة العامة للشباب  الدرجة األولى

رياضةالشباب وال ادارة التفتيش المالى واالداري الدرجة الثانية  3 أحمد محمد أحمد مصطفى  

 4 أفنان صبري زكريا ابراهيم  الشباب والرياضة البرلمان والتعليم المدني  الدرجة الثالثة

 5 أيمن عيسي عبدالعظيم محمد الحبيشي  الشباب والرياضة الزقازيق غرب الدرجة األولى

ي توفيق حسن أيمن مرس  الشباب والرياضة إدارة شباب ديرب نجم الدرجة األولى  6 

 7 شيماء عبدالمنعم السيد سالم التربية والتعليم إدارة التربية الخاصة الدرجة األولى

 8 شيماء علي عبد الكريم التربية والتعليم العاشر من رمضان  الدرجة الثالثة

 9 طارق السيد محمد متولى التربية والتعليم ادارة ابوكبير التعليمية الدرجة الثالثة

رجة الثانيةالد  10 عبدالعزيز علي عبدالعزيز احمد ربيع التربية والتعليم اداره المتابعه و تقويم االداء بالمديريه 

 11 عبدهللا محمد محمد منصور التربية والتعليم ههيا الدرجة الثانية

 12 عبدهللا محمد محمود إبراهيم التربية والتعليم منيا القمح الدرجة الثالثة

ثانيةالدرجة ال  13 عبدالمنعم محمد محمد السيد  التربية والتعليم صان الحجر التعليمية 

 14 عبلة محمد عبدهللا  غنيم هالل التربية والتعليم بلبيس  الدرجة الثانية

 15 نيبال عبد العزيز ابراهيم محمد برعي الزقازيق شئون البيئة الثالثة

يقمركز الزقاز اإلدارة الهندسيه الدرجة األولى  16 منى محمد سالمه على 

 17 عبدالحميد إبراهيم محمد عطية  مركز الزقازيق إدارة الحفظ الدرجة الثالثة

 18 عزه عطوه عجمي احمد  مركز الزقازيق االداره الهندسيه الدرجة األولى

 19 منى حامد جمال عبدالعزيز  مركز الزقازيق االدارة الهندسية  الدرجة الثالثة

الثةالدرجة الث  20 محمد على متولى على  مركز الزقازيق الوحدة المحلية بالنخاس 

 21 رشا محمد محمد شوقي عبد الحميد الديوان العام مكتب االشراف علي المراكز التكنولوجية الدرجة األولى

 22 رضا رجب احمد محمد نصار  الديوان العام صندوق اإلسكان  الدرجة الثالثة

القات العامة الع الدرجة الثالثة  23 رضا كرم عباس الديوان العام 

 24 ريهام أحمد حسنين عبدالعزيز رجب الديوان العام مكتب نائب المحافظ  الدرجة الثالثة

 25 سارة سامى مصطفى عبد المجيد  الديوان العام ادارة الشئون الهندسيه  الدرجة الرابعة

يوان العامالد إدارة المتغيرات المكانية  الدرجة األولى  26 سالي السيد حسين عمر 

 27 سعيد أحمد أحمد عفيفي سليمان الديوان العام إدارة التراث الحضاري الدرجة الثالثة

 



 االثنين

  2.30 الي 1.30من الساعة 

 

 م االسم جهة العمل االدارة الدرجة

 اداره ديرب نجم الصحيه  الدرجة الثانية
 الشئون الصحية

يم محمد سيلمان الزقاحمد السيد ابراه  1 

 2 احمد عبدالبارى السيد سالم الشئون الصحية االداره الصحيه بأوالد صقر الدرجة الثالثة

 3 احمد كامل محمد الشئون الصحية مستشفى االحرار الدرجة الثالثة

 4 احمد محمد محمد عبده  الشئون الصحية مدير االداره الهندسيه  الدرجة الثالثة

انيةالدرجة الث  5 اسامه احمد عبدالحليم ابوطريه الشئون الصحية ديرب نجم 

 6 الهادى محمد السيد محمد الشئون الصحية ادارة ابوكبير الصحية الدرجة األولى

 7 عبير ابراهيم السيد محمد محمد شاورى التربية والتعليم شرق الزقازيق التعليمية الدرجة األولى

التعليميةشرق الزقازيق  الدرجة الثانية  8 عصام ابراهيم احمد احمد  التربية والتعليم 

 9 عالء رشدى عبدهللا محمد التربية والتعليم الحسينية الدرجة الثانية

 10 عمر فهيم محمد حافظ عمر  التربية والتعليم فاقوس الدرجة الثالثة

 11 عمرو خليل عبد الرحمن  التربية والتعليم المديريه الدرجة الرابعة

لدرجة األولىا  12 عمرو صالح علي عبدهللا التربية والتعليم ابوكبير  

 13 عمرو عبدهللا إبراهيم على  التربية والتعليم أبوحماد التعليميه الدرجة الثالثة

 14 عمرو محمد إبراهيم الباسوسى التربية والتعليم غرب الزقازيق الدرجة الثانية

بوزيد محمد ابوزيد محمد ا فاقوس الحكم المحلى الدرجة األولى  15 

 16 احمد ابراهيم عبدالعزيز سليم فاقوس الحسابات الدرجة الرابعة

 17 السيد محمد محمد حسين فاقوس اداره تنميه القريه الدرجة الرابعة

 18 امين عبد القادر محمد محمود فاقوس المركز التكنولوجي فاقوس الدرجة الثالثة

العامةالعالقات  الدرجة الثالثة  19 ايناس السيد محمد عبدالرحمن فاقوس 

 20 ريم محمود احمد عوض فاقوس مجلس مدينه فاقوس الدرجة األولى

 21 سلمى محمدسعيدالعزيزى الديوان العام مفوض الدولة الدرجة الثالثة

 22 سماح محمد احمد ابراهيم الديوان العام الشئون القانونية الدرجة األولى

ةالدرجة الثالث  23 سمر محمد محمد عبده الديوان العام ديوان عام المحافظه 

 24 سها فكري حافظ محمد  الديوان العام ادارة التخطيط العمراني الدرجة الثالثة

 25 شادى عبدالسالم عبدالحميد عبدالحميد الديوان العام مكتبة مصر العامة بالزقازيق الدرجة الثالثة

المهندسة / نائب المحافظ مكتب السيدة الدرجة الثالثة  26 شروق حسن عبدالحليم عدالن الديوان العام 

 27 شيماء صالح عبدالمنعم علي الديوان العام المتغيرات المكانية الدرجة الثالثة

 



 االثنين

  4 الي 3من الساعة 

 

 م االسم جهة العمل االدارة الدرجة

 ادارة ابوكبير الصحية الدرجة األولى
يةالشئون الصح  

 1 الهادى محمد السيد محمد

 2 امين محمد محمد ابراهيم حموده الشئون الصحية اداره الزقازيق الصحية الدرجة األولى

 3 أحمد محمد محمد محمد  الشئون الصحية منياالقمح  الدرجة الثالثة

 4 بوسي مصطفي عطية الدسوقس الشئون الصحية ههيا الدرجة الثالثة

تب الفني لوكيل وزاره الصحه بالشرقيه المك الدرجة الثانية  5 حازم محمود سليم مباشر  الشئون الصحية 

 6 حامد محمد حامد علي خطاب الشئون الصحية مدير ادارة التخطيط االستراتيجي و المتابعة  الدرجة الثانية

أنور على محمد  غادة على التربية والتعليم وكيل ثانوى بمدرسه األمل للصم بالزقازيق  الدرجة األولى  7 

 8 هانى رضوان عبدالبديع محمد التربية والتعليم اوالد صقر  الدرجة األولى

 9 غادة محمود عبدالسالم احمد التربية والتعليم الحيسنية الدرجة الثالثة

 10 غاده عطيه رمضان التربية والتعليم بلبيس  الدرجة الثانية

يمالتربية والتعل الباجور الدرجة الثالثة  11 فاطمة عبد التواب عزب عطية 

 12 فاطمه ابرهيم محمد ابراهيم  التربية والتعليم منيا القمح  الدرجة الثالثة

 13 كمال الدين عبد الرحمن محمد التربية والتعليم غرب الزقازيق الدرجة الثانية

 14 لمياء جميل عبد هللا بدوي  التربية  مديرية التربية والتعليم  الثانية

 15 مايسة وحيد محمد االنور التربية والتعليم ادارة شرق الزقازيق الدرجة األولى

 16 السيد محمود حامد ابراهيم الحسينية رئاسة مركز ومدينة الحسينيه  الدرجة الثانية

 17 أمير أحمد محمد محمد الحسينية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحسينيه الدرجة الثالثة

جة األولىالدر  18 سامى عبدالفتاح هزاع راضى الحسينية المركز التكنولوجي لخدمه المواطنين 

 19 محمد رأفت عباس منصور  الحسينية رئيس قسم األمالك برئاسة مركز ومدينة الحسينيه  الدرجة الثالثة

 20 محمد محمد عبدالمجيد امين الحسينية مدير مشروعك الدرجة الثانية

 21 سوسن محمود حجاج فاقوس الحسابات عةالدرجة الراب

 22 شيماء محمد فكرى سعودى الديوان العام التخطيط العمراني  الدرجة الثالثة

 23 عادل مصطفي طه النجدي الديوان العام المتابعة الميدانية الدرجة الثالثة

حسن عبدالجواد حسن العطار عبدالجواد الديوان العام اداره نظم معلومات البنيه التحتيه الدرجة الثانية  24 

 25 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمد الديوان العام االدارة العامة للمواقف الدرجة الثالثة

 26 عبير عبد القادر محمد عبد القادر الديوان العام إدارة صندوق اإلسكان الدرجة األولى

ابراهيم السيد محمد  عزه الديوان العام ادارة النظافه والتجميل الدرجة الثالثة  27 

 28 عمرو عاصم احمد محمد الديوان العام اإلدارة العامة لشئون مكتب السيد المحافظ الدرجة الثالثة

 



 الثالثاء

11 الي 10من الساعة   

 

 م االسم جهة العمل االدارة الدرجة

 الشئون المالية الدرجة الثانية
 الشباب والرياضة

 1 براء حسن حسين عنانى

درجة الثانيةال  2 حنان مصطفي عبد الخالق أحمد الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة  

 3 رحاب محمد ابراهيم محمد الشباب والرياضة االدارة العامة للشباب بالمديرية الدرجة الثانية

 4 رضا ربيع علي علي الشباب والرياضة االدارة العامة للرياضة  الدرجة الثالثة

لثانيةالدرجة ا  5 سوزان عطيه رمضان عطيه الشباب والرياضة مديريه الشباب والرياضه 

 6 شادي سعيد ابراهيم محمود  الشباب والرياضة العامة للشباب الدرجة األولى

 7 محمد احمد السيد احمد  التربية والتعليم غرب الزقازيق التعليمية  الدرجة الثانية

لتعليمالتربية وا فاقوس الدرجة الثالثة  8 محمد احمد عبد الوهاب ابراهيم  

 9 محمد احمد متولى متولى التربية والتعليم كفر صقر التعليمية الدرجة األولى

 10 محمد السيد احمد السيد احمد حسن التربية والتعليم ادارة بلبيس التعليميه الدرجة الثانية

د السيد على محمد حسينمحم التربية والتعليم كفر صقر التعليمية الدرجة األولى  11 

 12 محمد السيد علي درويش التربية والتعليم ابو حماد التعليمية الدرجة الثانية

 13 محمد إسماعيل محمد عبدالرحيم التربية والتعليم اوالد صقر التعليميه الدرجة الثالثة

م عبد المجيد محمد أبو هاش  التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم  الدرجة الثانية  14 

 15 شيرين محمد ماهر محمد  فاقوس الحسابات ومنظومة التدفقات  األولى

 16 محمد رمضان محمد إسماعيل  فاقوس االداره المحلية  الدرجة األولى

 17 نشأت عبدالحميد على عبدالرحمن فاقوس الحكم المحلى الدرجة األولى

ورا عبد الجواد محمود السيدن فاقوس مجلس مدينه فاقوس الدرجة الثالثة  18 

 19 هيثم األحمد ى السيد عبدهللا فاقوس الحسابات الدرجة األولى

 20 وليد محمد رمضان ابراهيم فاقوس مجلس مدينه فاقوس الدرجة األولى

هيمغادة محمد سالم ابرا الديوان العام ادارة نظم معلومات البنيه التحتيه/التخطيط العمراني الدرجة الثالثة  21 

 22 غاده عالء الدين محمد نجيب الديوان العام صندوق االسكان الدرجة الثانية

 23 غدير أحمد عفيفي أحمد يونس الديوان العام البوابة اإللكترونية للمحافظة الدرجة الثالثة

 24 كريستين فكرى عبد المسيح  الديوان العام العالقات العامة الدرجة الثالثة

ثةالدرجة الثال  25 لمياء عبدالفتاحومحمد عبدالمجيد الديوان العام العالقات العامة واالعالم 

 26 ليلي الشحات عبد الفتاح السيد الديوان العام االداره العامه للحسابات الدرجة الثالثة

 الدرجة الثالثة
 

 البوابة اإللكترونية للمحافظة
 

 ماجدة وجدي أحمد أحمد  الديوان العام
 

27 

 



الثاءالث  

12 الي 11من الساعة   

 

 م االسم جهة العمل االدارة الدرجة

 1 ضياء محمد حسين علوان البركلوي الشباب والرياضة بليس غرب الدرجة األولى

 2 عبدالحميد السيد محمد عطيه الشباب والرياضة منياالقمح غرب الدرجة الثانية

ياضةالشباب والر االدارة العامه للشباب  الدرجة األولى  3 عمرو عبدهللا محمود محمد الفيومى  

 4 فاضل مصطفى محمد احمد البدري  الشباب والرياضة إدارة شباب أبوكبير  الدرجة األولى

 5 محمد بنداري الليسي سليم  الشباب والرياضة مكتب ذوي القدرات والهمم  الدرجة األولى

رياضةالشباب وال إدارة شباب منياالقمح غرب الدرجة األولى  6 محمد جودة عبدهللا قنديل 

 7 محمد أنيس حمدى على غنيمى  التربية والتعليم ادارة التربيه الخاصه بمديرية التربيه والتعليم بالشرقية الدرجة الثالثة

 8 محمد جمال السيد احمد التربية والتعليم الحسينية الدرجة الثالثة

حمد عبدالسالم ابراهيم محمد البحطيطيم التربية والتعليم ابوحماد الدرجة الثالثة  9 

 10 محمد عبدالسميع مهدي علي غنيم التربية والتعليم ادارة التوجية المالي واالداري الدرجة األولى

 11 محمد عصام الدين حسن الصادق  التربية والتعليم غرب الزقازيق التعليمية  الدرجة الثالثة

التعليميةإدارة شرق الزقازيق  الدرجة الثانية  12 محمد عطيه عبدالعظيم عطيه التربية والتعليم 

 13 محمد فتوح جوده محمد التربية والتعليم منياالقمح الدرجة الثالثة

 14 محمد فؤاد احمد محمد التربية والتعليم ابو حماد الدرجة الثالثة

هيم البقاشاحمد ابراهيم محمد ابرا ديرب نجم الوحدة المحلية بصافور الدرجة الرابعة  15 

السيد محمد ايناس محمد ديرب نجم االداره الهندسيه الدرجة الثالثة  16 

 17 أحمد محمد عبدهللا علي ديرب نجم سكرتير الوحدة المحلية بالعصايد الدرجة الثانية

 18 حنان سالمة حسن المهدى ديرب نجم الوحدة المحلية بصافور الدرجة األولى

المحلية بصافور الوحدة الدرجة الثانية  19 رحاب عبد المعطى سعيد محسوب ديرب نجم 

 20 سعيد رشاد سعيد الشاذلى ديرب نجم مجلس مدينة ديرب نجم الدرجة األولى

 21 محمد احمد لطفي محمد طلبه الشيخ الديوان العام االداره العامة للمواقف الدرجة الرابعة

عامالديوان ال الشئون القانونية الدرجة الثالثة  22 محمد احمد محمد ابراهيم 

 23 محمد امين احمد خليل الديوان العام مركز تدريب علوم الحاسب الدرجة الثالثة

 24 محمد أحمد محمد محمد حماد الديوان العام مكتبة مصر العامة بالزقازيق الدرجة الثالثة

على أحمد عليوه محمد زكريا الديوان العام اداره المتابعة اإلدارية الدرجة الثانية  25 

 26 محمد زكريا محمد فؤاد الديوان العام مكتب معالى المحافظ  الدرجة الثالثة

 27 محمد سعد علي عيسي الديوان العام مكتبة مصر العامة الدرجة الثالثة

 



 الثالثاء

1.30 الي 12.30من الساعة   

 

 م االسم جهة العمل االدارة الدرجة

العامة للشباب االدارة الدرجة الثانية  1 محمد خليل علي محمد الشباب والرياضة 

 2 محمد عبد الفتاح عبد الحميد ابو مسلم  الشباب والرياضة منيا القمح  الدرجة األولى

 3 محمد عبدالمنعم حسن الكوفى  الشباب والرياضة ادارة شباب منيا القمح غرب  الدرجة األولى

ضة بههيا إدارة الشباب والريا الدرجة األولى  4 محمد عزت عبدالحميد عبد هللا الشباب والرياضة 

 5 محمد علي محمد عطية الشباب والرياضة الزفاف غرب الدرجة الثانية

 6 محمد فتحي حسين مباشر الشباب والرياضة االداره العامه للشباب  الدرجة األولى

ليمالتربية والتع إدارة غرب الزقازيق التعليمية الدرجة الثالثة  7 محمد كمال محمد أحمد عبده 

 8 محمود احمد الطاهر فتح الباب محمد التربية والتعليم إدارة شرق الزقازيق التعليمية الدرجة األولى

 9 محمود سليم محمد سليم التربية والتعليم ابوحماد التعليمية الدرجة الثالثة

مالتربية والتعلي شرق الزقازيق التعليمية  الدرجة األولى  10 محمود عبدالرحمن عبدالعال رضوان  

 11 محمود فراج عبدالرؤف عبدالكريم التربية والتعليم منيا القمح الدرجة الثانية

 12 محمود محمدالرفاعي مهدي محمدنجم  التربية والتعليم مشتول السوق التعليمية  الدرجة األولى

مح4منيا ال الدرجة الثانية عبد العظيم منى حسن التربية والتعليم   13 

 14 منى طلعت محمود عبد هللا التربية والتعليم إدارة غرب الزقازيق الدرجة الثالثة

 15 عصام الدين محمد على عبد المطلب  ديرب نجم المتابعة الميدانية  الدرجة األولى

 16 محمد عبدالعال السيد الطنطاوي ديرب نجم الحسابات الدرجة الرابعة

اليراداتا الدرجة األولى  17 منى عبد الصبور عبد البارى ديرب نجم 

 18 نوره يوسف عبدالعظيم يوسف  ديرب نجم مركز ومدينة ديرب نجم. الوحده المحليه بالعصايد  الدرجة األولى

 19 فتحي محمد عبد الخالق عبد الخالق  كفر صقر مركز ومدينة كفر صقر شرقية  الدرجة الثالثة

ه المحلية بالمؤانسة مركز كفر صقر الوحد الدرجة الرابعة  20 محمد فتحي احمد محمد  كفر صقر 

 21 محمد سعيد محمد محمد الديوان العام اإلدارة العامة للشئون المالية واإلدارية )إدارة الموازنة( الدرجة الثالثة

 22 محمد عبد العزيز فتحي توفيق الديوان العام مكتبة مصر العامة الدرجة الثالثة

لدرجة األولىا  23 محمد عبد العظيم احمد عبدهللا جوهر الديوان العام اداره الموازنه 

 24 محمد عبد المنعم محمد فهمي الديوان العام مكتب السيد نائب المحافظ الدرجة الثالثة

 25 محمد عبدهللا حامدسعد الديوان العام التفتيش المالى واالدارى الدرجة األولى

 26 محمد عبده محمد الصادق إبراهيم  الديوان العام مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة  الدرجة الثالثة

 27 محمد عدلى محمد إسماعيل الديوان العام مكتب المحافظ الحاسب االلى الدرجة الثالثة

 



 الثالثاء

2.30 الي 1.30من الساعة   

 

 م االسم جهة العمل االدارة الدرجة

يةالدرجة الثان  1 د/حازم محمود سليم مباشر  الشئون الصحية المكتب الفني لوكيل وزاره الصحه بالشرقيه  

 2 رشا نتعي عبدالمنعم محمود الشئون الصحية التأمين الصحي  الدرجة الثانية

 3 رضا عبدالهادي عبد السالم ابراهيم الشئون الصحية مستشفي الزقازيق العام الدرجة الرابعة

انيةالدرجة الث  4 رضى كامل محمد حنفى  الشئون الصحية مستشفى االحرار 

 5 ساره على أحمد علي  الشئون الصحية المكتب اإلعالمي لوكيل الوزاره  الدرجة الثالثة

 6 سعيد منصور رمضان خليل الشئون الصحية ادارة الصالحية الجديدة  الدرجة الثالثة

لزقازيقادارة التربيه الخاصة با الدرجة الثانية  7 منى عبد الجليل السيد الشيخ التربية والتعليم 

 8 نشات محمد محروس  التربية والتعليم ادارة كفر صقر التعليمية   / مسؤول التعلم الذكي باالدارة  الدرجة الثالثة

دهانى حسن عبده محم التربية والتعليم مدير اداره االتصال السياسى بديوان المديريه الدرجة األولى  9 

 10 هبه ابراهيم على عبد السالم التربية والتعليم إدارة شرق الزقازيق التعليمية الدرجة الثانية

 11 هبه رضوان محمد رضوان التربية والتعليم غرب الزقازيق الدرجة الثالثة

 12 وليد عبدالخالق سليمان السيد التربية والتعليم ادارة شرق الزقازيق التعليميه الدرجة الثانية

 13 ياسر محمود محمد مصطفي التربية والتعليم بلبيس  الدرجة الثالثة

 14 يحيي محمد اسماعيل حماد التربية والتعليم إدارة بلبيس التعليمية الدرجة األولى

 15 خديجة عبد الرءوف أحمد  منياالقمح مدير الصادر والوارد  األولى

القمحمنيا  ادارة الموارد البشرية الدرجة األولى  16 دعاء محمد التهامي عبدالعال حجاب 

 17 رضوي فوزي محمد احمد منيا القمح البوابه االلكترونيه )شكاوي المواطنين(  الدرجة الرابعة

 18 سوميه صبيح عبد الغني شرف الدين منيا القمح الموارد البشرية الدرجة الثالثة

حمنيا القم مكتب سكرتير عام المركز الدرجة الثالثة  19 محمد عبد الرحمن حمودةخيرهللا 

 20 منى محمد محمد سالم فرج منيا القمح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين الدرجة األولى

 21 محمد عماد مصطفي احمد يوسف الديوان العام الشئون القانونية الدرجة الثالثة

امالديوان الع إدارة العالقات العامة واإلعالم  الدرجة الثالثة  22 محمد فاروق حسن نمر  

 23 محمد فرج عبدالرؤف عبدالوهاب  الديوان العام ادارة المحاجر  الدرجة الثالثة

 24 محمد كمال إبراهيم الدسوقي الديوان العام اإلدارة العامة لشئون مكتب المحافظ الدرجة الثالثة

وان العامالدي االدارة العامة لشؤن مكتب السيد المحافظ الدرجة الثالثة  25 محمود احمد احمد السيد  

 26 محمود احمد محسن محمد جمعة الديوان العام المكتب الفني للمحافظ الدرجة الثالثة

 27 محمود محمد بدوى ابوالحديد  الديوان العام البوابة االلكترونية  الدرجة الثالثة

 



 الثالثاء

4 الي 3من الساعة   

 

سماال جهة العمل االدارة الدرجة  م 

 1 سمر محمد كمال بهجت رجب الخشن  الشئون الصحية إدارة الزقازيق الدرجة الثانية

 2 شيماء عصام الدين حسين الشئون الصحية التفتيش الصيدلي الدرجة الثانية

 3 عبدالرحمن محمد السيد سالم الشئون الصحية الزقازيق الدرجة الثالثة

الحيه الجديده التفتيش الصيدلىاالداره الصحيه بالص الدرجة الثانية  4 عالء الدين محمود عكاشه عبدالخالق الشئون الصحية 

 5 عمرو احمد سرحان الشئون الصحية القرين الدرجة الثانية

 6 عمرو محمد رفعت عبد الخالق عبد المطلب الشئون الصحية االدارة الصحية بديرب نجم الدرجة الثانية

زقازيق التعليميةإدارة غرب ال الدرجة األولى  7 سوسن إبراهيم السيد إبراهيم  التربية والتعليم 

ادارة غرب التعليمية  1مدرسة ام رماد ب الدرجة الثانية  8 ايمان محمود ابراهيم محمد التربية والتعليم 

 9 محمد عبدالعزيز السيد ابراهيم العمرى التربية والتعليم غرب الزقازيق التعليميه الدرجة الثانية

 10 داليا محمد نجيب محمد شاكر التربية والتعليم اداره اوالد صقر التعليمية الدرجة الثانية

 11 ريهام حسنى توفيق سيد احمد التربية والتعليم إدارة القرين التعليمية الدرجة الثالثة

 12  مصطفى إسماعيل قاسم متولى التربية والتعليم إدارة القرين التعليمية  الدرجة الثالثة

 13 عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن الجاويش التربية والتعليم القرين التعليمية الدرجة الثالثة

 14 اسالم ايوب محمد سعيد  التربية والتعليم التربية والتعليم  الدرجة الثالثة

 15 رحاب محمد عبد المنعم محمد فهمى التربية والتعليم اإلبراهيمية التعليمية الدرجة الثانية

 16 احمد شعبان مخمود فضالي ههيا العالقات العامه الدرجة الثالثة

 17 احمد محمد احمد محمد ههيا الموارد البشريه الدرجة األولى

 18 جهاد حسن حسني السيد ههيا المركز التكنولوجي بههيا الدرجة الثانية

شرقية معلم لغة عربية  ههيا الدرجة الثالثة محمد طلبة الشترى  رامى أحمد حمدى  ههيا   19 

 20 محمد محمد سيد احمد حسين ههيا مدير ادارة التخطيط ومتابعة الخطة الدرجة األولى

 21 نبيل احمد الصادق الجوهري ههيا الموارد البشرية الدرجة الرابعة

 22 محمود محمد عبد الغنى غالب نعيم  الديوان العام مكتب السيد محافظ الشرقية  الدرجة الثالثة

 23 محمود محمد عثمان  الديوان العام العالقات العامة واإلعالم الدرجة الثالثة

 24 محمود محمد عطية محمود المصري الديوان العام مكتب المستشار القانوني الدرجة الثالثة

 25 محمود مصطفى محمود مرسي الديوان العام االداره العامه لشئون مكتب المحافظ الدرجة الثالثة

 26 مدحت نعيم عباس أحمد الديوان العام إدارة اإلستثمار الدرجة الثالثة

 27 مروة محمد نبيل محمد حافظ الديوان العام نظم معلومات البنية التحتية الدرجة الثالثة

 28 مصطفى إسماعيل محمد إسماعيل الديوان العام مكتب محافظ الشرقية الحاسب اآللى الدرجة الثالثة

 



ءاالربعا  

11 الي 10من الساعة   

 

 م االسم جهة العمل االدارة الدرجة

 1 محمود السيد زكى محمد الشباب والرياضة اداره الهيئات الدرجة الثانية

 2 محمود هاشم فتحي هاشم الشباب والرياضة ادارة شباب منيا القمح غرب  الدرجة األولى

ار محمد عادلمن الشباب والرياضة إداره البرلمان الدرجة الثانية  3 

اداره البرلمان والتعليم المدني  الدرجة الثانية  4 منار محمد عادل عبد الصمد الشباب والرياضة 

 5 نرمين عبد الفتاح حموده اسماعيل  الشباب والرياضة مدير إدارة العالقات العامة  الدرجة األولى

حمد عباس خليلهاله م الشباب والرياضة إدارة غرب الزقازيق الدرجة األولى  6 

 7 شريهان اسماعيل السيد احمد التربية والتعليم االبراهيميه التعليميه الدرجة الثالثة

 8 محمد محمد عبد اللطيف محمد التربية والتعليم ادارة الحسينية التعليمية الدرجة الثالثة

 9  سماح محمد رشاد محمد التربية والتعليم الشرقيه تربيه خاصه الدرجة األولى

 10 عاطف محروس نصير جورجي  التربية والتعليم شرق الزقازيق التعليمية الدرجة الثالثة

 11 عايدة محمد عبدالعظيم محمود  التربية والتعليم ادارة التربية الخاصة الدرجة الثالثة

يمالتربية والتعل إدارة أبو حماد التعليمية.. مدرسة ميت ردين االبتدائية  الدرجة الثالثة  12 محمد خليل حسين إبراهيم  

علي السيد الدمرداش محمد  التربية والتعليم إدارة أبوكبير التعليمية  الدرجة الثالثة  13 

 14 تامر حسن محمد محمد  التربية والتعليم إدارة ابو كبير التعليمية  الدرجة الثالثة

بدالوهاب هبة محمد جمال حسن ع ههيا الطفولة واألمومة  الدرجة األولى  15 

 16 يسري محمد راشد علي  ههيا ناءب رءيس مركز ومدينه ههيا  الدرجة األولى

 17 هاله محمد كمال صبح منيا القمح المكتب الفنى الدرجة الثالثة

 18 هبه أسامه غنيم محمد منيا القمح الحسابات  الدرجة األولى

د محمد عوض متولى خال صان الحجر مجلس مدينه صان الحجر الدرجة الثانية  19 

 20 محمد جمال السيد متولي صان الحجر مجلس مدينة صان الحجر الدرجة الرابعة

 21 مصطفي حسين سيد محمد الديوان العام كاميرات المراقبة الدرجة الثالثة

 22 منى أسامة عثمان النجار  الديوان العام اإلدارة المركزية إلقليم صرف شرق الدلتا الدرجة الثانية

 23 منى عبد المنعم متولي إسماعيل  الديوان العام البوابة اإللكترونية لمحافظة الشرقية  الدرجة الثالثة

 24 منى محمد عبد الخالق أحمد  الديوان العام الشئون القانونيه  الدرجة الثالثة

 25 مها محمود على الشرقاوى الديوان العام مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات الدرجة الثالثة

 26 مي جالل حسانين الديوان العام االداره العامه للتخطيط والتنميه العمرانيه الدرجة األولى

 27 نجالء أحمد سليم محمد الديوان العام البوابة االلكترونية لمحافظة الشرقية الدرجة الثالثة

 



 االربعاء

12 الي 11من الساعة   

 

ة العملجه االدارة الدرجة  م االسم 

 1 هبه عبد الحكيم محمد عبد الوهاب الشباب والرياضة ديرب نجم الدرجة الثانية

 2 هشام على عبدالواحد على  الشباب والرياضة ادارة الهيئات  الدرجة األولى

 3 والء فايق محمد الرفاعي الشباب والرياضة منتدبه بكلية طب اسنان جامعة الزقازيق الدرجة األولى

 4 وليد عبد العزيز السيد السيد الجمل الشباب والرياضة ادارة شباب بلبيس شرق الدرجة األولى

 5 محمد احمد فؤاد القطب المتولى  الشباب والرياضة إدارة شباب أبوكبير  الدرجة الثانية

هللا نشوى ابوبكر إسماعيل عبد  الشباب والرياضة اداره شباب غرب منيا القمح  الدرجة الثانية  6 

 7 سماح محمد الدمرداش أحمد  التربية والتعليم إدارة أبوكبير التعليمية الدرجة الثالثة

 8 صبرى محمدى الديدامونى بدوى التربية والتعليم اداره ابو كبير التعليميه الدرجة الرابعة

محمد عيسىعصام عبدالحميد على  التربية والتعليم إدارة أبوكبير التعليمية الدرجة الثانية  9 

 10 محمد أحمد محمد صالح الدين  التربية والتعليم إدارة أبوكبير التعليمية الدرجة الثالثة

 11 هانى أحمد عبده عطا التربية والتعليم إدارة ابوكبير التعليمية الدرجة الثانية

بدهللا حماد احمد عزت ابراهيم ع التربية والتعليم إدارة اوالدصقر التعليمية  الدرجة الثالثة  12 

 13 محمد حسن حلمى حسن  التربية والتعليم إدارة أوالد صقر التعليمية  الدرجة الثالثة

 14 مينا فرج عريان عوض التربية والتعليم اداره اوالدصقر التعليميه الدرجة الثانية

مدالسيد رأفت السيد اح مشتول السوق رئيس الوحدة المحلية بكفر ابراش الدرجة األولى  15 

 16 رحاب صالح سكران حافظ مشتول السوق مديرة المركز التكنولوجى  الدرجة الثانية

 17 رضا السيد حمدان أبوزيد أحمد مشتول السوق مدير إدارة الشئون المالية الدرجة األولى

 18 عمرو عبد السالم مصلحى محمد  مشتول السوق مشرف نظام بالمركز التكنولوجى  الدرجة الثالثة

 19 محمد عبدالخالق طلبة على مشتول السوق الوحدة المحلية بكفر ابراش مشتول السوق  الدرجة األولى

 20 محمد احمد متولي محمد عمر االبراهيميه المركز التكنولوجي/ على الدرجه الخامسه درجه مغلقه الدرجة الرابعة

يع السيد حسننرمين عبدالبد الديوان العام تراث حضاري الدرجة الرابعة  21 

 22 نرمين عالءالدين محمد على الديوان العام العالقات العامة  الدرجة الثالثة

 23 نهى إحسان محمد توفيق الديوان العام اإلدارة المركزية إلقليم صرف شرق الدلتا التابع لوزارة الموارد المائية و الري الدرجة الثانية

م إتخاذ القرار مركز المعلومات ودع الدرجة الثالثة  24 نهى منصور محمد منصور  الديوان العام 

 25 نيرمين عوض هللا عطية محمد الديوان العام مركز التنمية الثقافية  الدرجة الثانية

 26 نيفين عاطف سيدهم يوسف الديوان العام التراث الحضاري الدرجة الثالثة

 27 هاجر عماد السيد أحمد الديوان العام المتابعة الميدانية الدرجة الثالثة

 



 االربعاء

1.30 الي 12.30من الساعة   

 

 م االسم جهة العمل االدارة الدرجة

 1 فادي جالل محمود عبدالباقي الشئون الصحية مكتب فني وكيل وزارة الصحة الدرجة الثانية

 2 فوزي سامي محمد إسماعيل  الشئون الصحية الموارد البشرية  الدرجة الرابعة

لدرجة الثالثةا  3 ماجد عبد العزيز محمود محمد صالح الشئون الصحية مشتول السوق الصحية 

 4 محمد احمد عبدربه امام  الشئون الصحية الصالحية الجديدة  الدرجة الثالثة

 5 محمد السيد احمد ابراهيم الشئون الصحية العاشر من رمضان الدرجة الثانية

والمستشفيات التعليميةهيئة المعاهد  الدرجة الثانية  6 محمد عبدالسالم ابراهيم سليمان الشئون الصحية 

 7 محمود عبد الغني عبد العزيز محمد التربية والتعليم اوالد صقر الدرجة الثالثة

 8 اسماء كمال متولى محمد عطا التربية والتعليم بلبيس  الدرجة الثالثة

لتعليمالتربية وا التربيه والتعليم الدرجة الثالثة  9 دعاء حسن عبد الهادي حسن 

 10 فاطمة فتحى عبد الحميد علوان التربية والتعليم ادارة بلبيس التعليمية  الدرجة األولى

 11 محمد محمد جابر السيد  التربية والتعليم إدارة بلبيس التعليمية  الدرجة الثالثة

 12 محمود الشحات حفني ابراهيم يوسف التربية والتعليم إدارة بلبيس التعليمية الدرجة الثانية

 13 منى نبيل كامل محمد الربع التربية والتعليم بلبيس التعليمية الدرجة الثالثة

 14 نهى محمد عبد العزيز االهواني  التربية والتعليم إدارة بلبيس التعليمية  الدرجة الثانية

ى السيدإيهاب السيد عل ابوحماد العالقات العامة  الدرجة الثالثة  15 

 16 صالح محمد أمين السيد ايوب ابوحماد سكرتير مركز ومدينة ابوحماد الدرجة األولى

 17 ياسر محمود محمد عبدهللا جويفل ابوحماد ادارة ابو حماد التعليمية الدرجة الثالثة

 18 محمد عبدهللا مرعى عقله الطحاوى ابوحماد ابوحماد الدرجة الثالثة

لمركز التكنولوجي )اعمل على الدرجة، الخامسة( ا الدرجة الرابعة  19 محمد بيومى محمد بيومى  االبراهيمية 

 20 هشام محمد علي زناتي االبراهيمية المركز التكنولوجي  الدرجة الرابعة

 21 هاني حسن مجمد مرجان الديوان العام اإلدارة العامة لشئون مكتب المحافظ الدرجة الثانية

 22 هاني محمد دسوقي علي الديوان العام االدارة العامة للمواقف الدرجة الثالثة

 23 هبة هللا محمد فوزي عباس سعدون الديوان العام البنية التحتية  الدرجة الثالثة

 24 هبه عبدالتواب عبدالصبور الديوان العام ادارة المزارع السمكيه الدرجة األولى

 25 هبه محمد عبدالحميد مسلم الديوان العام البوابة اإللكترونية  الدرجة الرابعة

درجه ثانيه    26 هدى نافع عطيه نافع الديوان العام ادارة التعاقدات 

 27 هدير السيد عبدهللا عبدالحليم  الديوان العام البوابة االلكترونية  الدرجة الثالثة

 



 االربعاء

2.30 الي 1.30من الساعة   

 

سماال جهة العمل االدارة الدرجة  م 

 1 محمد على محمد عبد العليم الشئون الصحية الهيئة العامة للتامين الصحى .مدير مالى وادارى بعيادة منيا القمح الشاملة  الدرجة األولى

 2 محمد مصطفى عبدالمعطى محمد الشئون الصحية اداره أبوكبير  الدرجة الثالثة

لصحيةالشئون ا ادارة الزقازيق الصحية  الدرجة الثالثة  3 محمود السيد ابراهيم السيد 

 4 محمود عبد الفتاح محمد موسي الشئون الصحية مدير المكتب اإلعالمي لوكيل وزارة الصحة بالشرقية الدرجة الثانية

 5 محمود فؤاد محمود عبدالعزيز  الشئون الصحية فاقوس  الدرجة الثالثة

محمد فتوح احمدمحمود  الشئون الصحية منيا القمح الدرجة الثالثة  6 

 7 والء عبد المنعم موسى  التربية والتعليم بلبيس  الدرجة الثانية

 8 اسالم حسين الرفاعى حسن شحاته التربية والتعليم االداره التعليميه بديرب نجم  الدرجة الثالثة

عبدة ايمن إبراهيم عبد العزيز  التربية والتعليم إدارة ديرب نجم التعليميه  الدرجة الثالثة  9 

 10 أكرم عبدهللا رمضان عبدهللا التربية والتعليم إدارة ديرب نجم التعليمية الدرجة الرابعة

 11 زينب عبدهللا محمد أحمد  التربية والتعليم ديرب نجم التعليميه  الدرجة الثالثة

 12 عمر محمد احمد سيداحمد التربية والتعليم ادارة ديرب نجم التعليمية الدرجة الثالثة

 13 محمد السيد احمد محمد على الفقى التربية والتعليم اداره فاقوس التعليميه الدرجة األولى

 14 محمد حسنين عبدهللا احمد التربية والتعليم اداره فاقوس التعليمية الدرجة الثالثة

 15 أنور محمد عبدهللا محمد  بلبيس  التفتيش والمتابعة  الثانية

ون القانونية الشئ الدرجة الثالثة  16 صابر حسن حسن فرج  بلبيس  

 17 عبير أحمد محمد عطية الجمل بلبيس  االعالم الدرجة الثالثة

 18 هدى رمضان محمد عطيه بلبيس  ادارة الشئون القانونية الدرجة الثالثة

 19 وائل خليل مهدي خليل بلبيس  رئيس الوحدة المحلية بأوالد سيف الدرجة األولى

لثةالدرجة الثا  20 وفاء وجدى على عرفه بلبيس  المركز التكنولوجى 

 21 هند هالل منير الديوان العام العالقات العامة واإلعالم  الدرجة الثالثة

 22 هيثم احمد سيداحمد الجوهرى الديوان العام مركز البنيه التحتيه ونظم المعلومات الدرجة الثالثة

وان العامالدي الشئون االقتصادية الدرجة الثالثة  23 وائل أحمد ماجد جودة 

 24 وائل محمد رفعت السيد مصطفي  الديوان العام مكتب نائب المحافظ الدرجة الثالثة

 25 وسام يوسف محمد محروس سالم الديوان العام االداره الهندسيه الدرجة األولى

مدعباسوفاءسعدالدين السيد مح الديوان العام الشئون القانونيه الدرجة الثالثة  26 

 27 والء حسين محمد جزر  الديوان العام مكتب المحافظ الدرجة الثالثة

 



 االربعاء

4 الي 3من الساعة   

 

 م االسم جهة العمل االدارة الدرجة

 1 منى رافت مصطفى القاضى الشئون الصحية االداره الصحيه بالعاشر من رمضان الدرجة األولى

ي لوكيل الوزارةالمكتب اإلعالم الدرجة الثالثة  2 هدير جمال جودة عوض هللا الشئون الصحية 

 3 هيام احمد السيد حسن الشئون الصحية اإلدارة الصحية بالصالحية الجديده الدرجة الثانية

 4 اماني احمد محمد  الشئون الصحية ادارة الزقازيق الصحية الدرجة الثانية

الشرقية ديوان مديرية الشئون الصحية ب الدرجة األولى  5 عال يوسف حسن على  الشئون الصحية 

 6 بسمه عبدالحميد محمدي محمد  الشئون الصحية اداره ابوكبير  الدرجة األولى

 7 صفاء محمد متولي على الشئون الصحية اإلدارة الصحية بفاقوس الدرجة األولى

 8 أسماء مصطفى حسني عبد السميع نصر الشئون الصحية ههيا الدرجة الثانية

 9 عز الدين السيد محمد داوودة الشئون الصحية ادارة ههيا الصحيه الدرجة الثانية

 10 محمد محمود عبدالهادي عبدالرحيم حبيب الشئون الصحية مستشفى ههيا المركزي التابع لمديرية الصحه بالشرقية  الدرجة الثانية

 11 محمد فاروق سليمان على التربية والتعليم إدارة فاقوس التعليمية الدرجة الثانية

 12 يسرية عبدهللا ابراهيم محمد التربية والتعليم كفر صقر التعليمية الدرجة الثالثة

 13 ناجى ابوالفتوح عطيه عبد العال التربية والتعليم كفر صقر الدرجة الثالثة

طاروطيهالة محمد حسن ال التربية والتعليم اداره منيا القمح التعليمية الدرجة األولى  14 

 15 هناء محمد األنور محمد موسى  التربية والتعليم إدارة منيا القمح التعليمية  الدرجة الثالثة

 16 احمد فتحي احمد عبدالفتاح  التربية والتعليم منيا القمح التعليمية  الدرجة الثالثة

ابوالعال هاني محمد شحاته التربية والتعليم اداره ههيا التعليميه الدرجة الرابعة  17 

 18 صباح متولي محمد علي التربية والتعليم إدارة اوالدصقر التعليمية  الدرجة الثانية

 19 هانى رضوان عبدالبديع محمد التربية والتعليم اوالد صقر  الدرجة األولى

 20 والء عبد الرحمن عبد الكريم محمد  بلبيس  بلبيس  الدرجة الثانية

خازن بالوحدة المحلية بانشاص الرمل مدير الم الدرجة الثالثة  21 والء نبيل السيد مصطفى  بلبيس  

الوحده المحليه بكفر أيوب سليمان  الدرجة األولى  22 وئام شلبى على مهدى بلبيس  

 23 وليد عبد الجواد يوسف احمد الديوان العام صندوق الخدمات الدرجة الثالثة

ةمدير البوابة اإللكتروني الدرجة الثالثة  24 وليد عبد الحميد السيد إبراهيم الديوان العام 

 25 وليد علي مهدى محمد الديوان العام االستثمار الدرجة الثالثة

 26 وليد محمود عثمان الشيمي الديوان العام ادارة التعاقدات الدرجة الثالثة 

دالحكيم أحمد الرفاعيوئام عب الديوان العام اداره نظم معلومات البنيه التحتيه الدرجة الثالثة  27 

   


