بيان باسماء الساده المتقدمين لوظيفة كيميائى واللذين اجتازوا االختبار التحريرى بكلية الهندسه جامعة
اسيوط يوم 7132/1/31م بنسبة  %56وعليهم التوجه الى ديوان عام الشركه بنزلة عبدالاله الساعه الثامنه
صباحا ً حسب التاريخ الموضح لكل منهم.

المتقدمين الالختبار العملى يوم الثالثاء الموافق 7162 /5/61
م

االســــــــــــــــــــم

م

االســـــــــــــــــــــم

1

صفاء حسنى عبدالخالق جادهللا

29

ايمان محمد غيط ابوعميرة

2

الشيماء عبدالحفيظ محمد صادق

30

حازم ابراهيم محمود ابراهيم عبداللطيف

3

محمود زناتى حسين زناتى

31

حسن عالم احمد سيد

4

رحاب صالح مرسى عباس

32

حنان حسن محمد عبدالاله

5

اية احمد عبدالحميد ابراهيم

33

رحمة محمود شاكر ابراهيم

6

ريهام جمال اسماعيل عبدالحافظ محمد

34

لمياء محمد جمال محمد حسن

7

مياده محمد محمود عبدالاله

35

صافيناز احمد عبدالمالك هاشم

8

طلعت زين عبدالعليم حفناوى

36

محمود ضاحى شعبان محمد

9

احمد مصطفى البدرى محمد

37

نها سامى عبدالوهاب فراج

10

محمد جالل سيد عثمان

38

اسماء سيد على سيد

11

هدير على سلطان على

39

حنان احمد عبدالعال احمد

12

االء جمال عطا فراج حسين

40

شيماء احمد رمضان حمدان

13

بسمة عبدالعزيز عيد عبدالحافظ

41

احمد صالح الدين محمد سيد

14

عمرعبدالناصر عبدالحليم عبدالجواد

42

ايمان عبدالكريم حسين عطيفى

15

مروة سيد حسن سيد

43

غادة عبدالناصر محمود عبدالحافظ

16

هاشم بدرى هاشم عمر

44

نرمين رافت نصحى نجيب

17

وائل احمد عبدالغنى محمد شحاتة

45

احمد محمد طلعت جالل

18

ايات على حسن سليمان

46

على عبدالكريم على خليفة

19

ايمان سيد جابر سيد

47

فاطمة الزهراء خالد عبدالوهاب قاسم

20

ايمان عماد الدين عبدهللا عثمان

48

اية طلعت جاد الكريم عبدالصالحين

21

عماد عونى كامل ابادير

49

هاجر محمد فرغلى حسن

22

غادة محمد محمود عبدهللا

50

احمد سعيد احمد ابراهيم

23

فاطمة حلمى شحاته ابراهيم

51

محمد جمال احمد حسين

24

نها على سيد محمد

52

محمد عبدالنعيم كامل عبدالناصر

25

شرين عبدالحكيم محمد اسماعيل

53

ضحى فاروق محمد عبدالرحيم

26

نورهان بدوى شعبان احمد

54

محمد عبدهللا موسى احمد موسى

27

احمد حسن قرنة حسن

55

منى عبدهللا مصطفى عبدالعال

28

اعتماد محمود احمد موسى

بيان باسماء الساده المتقدمين لوظيفة كيميائى واللذين اجتازوا االختبار التحريرى بكلية الهندسه جامعة
اسيوط يوم 7132/1/31م بنسبة  %56وعليهم التوجه الى ديوان عام الشركه بنزلة عبدالاله الساعه الثامنه
صباحا ً حسب التاريخ الموضح لكل منهم.

المتقدمين الالختبار العملى يوم االربعاء الموافق 7162 /5/62
م

االســــــــــــــــــــم

م

االســـــــــــــــــــــم

1

سحر جمال محمود محمد

29

نهلة وليم جاد تقاوى

2

سندس نادى سيد على

30

دعاء صالح ابراهيم ابوالعيون

3

سعاد اشرف ابوبكر عثمان

31

رضوى محمد رفعت عبدالعظيم

4

ياسمين عاطف ابراهيم سيد

32

مارينا شارل شبل عطا هللا

5

سهام محمد جمال احمد

33

مجدى ناجح مفيد حناوى

6

اية عبدهللا محمد بيومى احمد

34

اميرة خالد فراج عبدالسالم

7

دنيا محمود محمد شحاته

35

مريم كميل عزيز ملك

8

رشا فتحي بشاي فهيم

36

ابتسام سمير شهدى ابوخطوة

9

نهلة سيد زكريا مهران

37

اسماء عبدالتواب محمود عبدالعال

10

ايرينى نعيم فهمى مترى

38

ايمان شعبان عبدالجواد سويفى

11

وليد احمد عبدالغنى محمد شحاتة

39

ديانا زخارى مينا زخارى

12

اسماء احمد جابر جادالكريم

40

مروة حسن درويش محمد

13

ايناس بولس فهيم بولس

41

ايرين عبيد ايوب ابراهيم

14

سارة شرف الدين هاشم عبدالحافظ

42

شيرى مكرم نجيب عبدالنور

15

اسماء صفوت عبدالمعز محمد

43

مينا بطرس بشاى سعد

16

عبير سامى محمد عبدالرازق

44

شروق محمد عبدالرازق شعبة

17

جاكلين منير شفيق مسعد

45

اندرو يوسف نخنوخ بولس

18

مينا جمال مكرم دانيال

46

بيتر جميل برسوم عياد

19

هند فاروق سويفى جادالرب

47

رانيا مهران عثمان مهران

20

ايرينى مجدى بهلول ميخائيل

48

رحاب رجب فايز محمد

21

ايات مؤمن محمد محمد احمد

49

سماح ثابت محمد ثابت

22

بثينة محمد هاشم حسان

50

مارينا زكريا سامى سند

23

عزة كمال ابراهيم خلف

51

مروة عبدهللا عبدالموجود عبدهللا

24

مهاب عبدالرحمن ابراهيم حسن

52

ايرينى سعد سعيد شلبى

25

جهاد عادل محمد حامد

53

بثينة محمد احمد الطيب

26

ندى فرغلى محمد محمود

54

دميانة رفيق راضى عزيز

27

رشا حسنى زكى مهني

55

شيماء ابوالعال على عبدالجواد

28

حنان محمد عثمان حسين

بيان باسماء الساده المتقدمين لوظيفة كيميائى واللذين اجتازوا االختبار التحريرى بكلية الهندسه جامعة
اسيوط يوم 7132/1/31م بنسبة  %56وعليهم التوجه الى ديوان عام الشركه بنزلة عبدالاله الساعه الثامنه
صباحا ً حسب التاريخ الموضح لكل منهم.

المتقدمين الالختبار العملى يوم الخميس الموافق 7162 /5/61
م

االســـــــــــــــــــــم

م

االســــــــــــــــــــم

1

محمد عادل محمود محمد طه

28

غادة عبدهللا خليفة محمود

2

ايات مصطفى عبدالفتاح عبداللطيف

29

نورهان عالء الدين عبدالرحيم على

3

كريستين ونسى منير سلطان

30

هاجر عبدالرحمن سيد عبدالرحمن

4

سارة جمال عبدالرازق محمد

31

ابتسام جالل الدين عبدالمنعم ابراهيم

5

امال سعد سعيد مسعود

32

فاطمة الزهراء عيد احمد شحاتة

6

داليا بشاى لوكاس ميخائيل

33

ميرنا سمير ظريف ثابت

7

دعاء ابوالحسن سيد وهمان

34

مى مصطفى محمد عبدالحكيم خليل

8

رانيا ممدوح غطاس حبيب

35

زينب زين العابدين هاشم هريدى

9

شيماء محمد شحاتة محمد

36

نهال عالء محمد عبدالظاهر

10

مارتينا رواح ثابت خير

37

منى شيخ العرب محمد ابوسيف

11

مها يحيى محمد جالل خشبة

38

حسام حسن محروس حسين

12

حسناء عمر عبدالرؤوف احمد علي

39

اسماء بدوى عليان بدوى

13

رحاب رمضان على شعبان

40

محمود حسنى احمد محمود

14

ريم احمد محمد محمد

41

ايات رجب عبدالموجود احمد

15

مريم وجدى عبدالسيد شفيق

42

احمد على عبدالمنعم عبدهللا

16

ميرنا نبيل فهمى كامل

43

اسامة البدرى محمود على

17

نورهان احمد حسين محمد مصطفى

44

فاطمة حسن محمد على سليم

18

فيفيان عاطف مينا زكرية

45

ابتسام حسن احمد عبدالحكيم

19

والء توفيق محمد على

46

احمد فتحى عبدالعال عوض

20

محمد احمد محمد عبدالصادق

47

بسمة محمد نورالدين احمد اسماعيل

21

فاطمة محمد كمال الدين محمد دسوقى

48

محمد احمد عبدالتواب محمد

22

هبة احمد محمد احمد

49

ياسر احمد اسماعيل محمد

23

عبدهللا مصطفى محمود سيد

50

بهاء الدين احمد فتحى على

24

عبدالرحمن حمزة محمد حمزة

51

احمد همام محمود مصطفى

25

احمد خليفة محمد مشعال

52

حامد على صابر محمد حامد

26

اسامة صابر ربيع على

53

عمر مصطفى محمد حسين

27

دينا محمد محمد صديق الديب

54

سيد مصطفى عبدة سيد

