شركة مياه الشرب والصرف الصحى باسيوط والوادى الجديد
احدى الشركات التابعه
للشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى
قطاع تنميه الموارد البشريه

بيان باسماء الساده المتقدمين لوظيفة كاتب ( سيكرتاريه  -مدخل بيانات ) واللذين اجتازوا االختبار التحريرى بكلية
التجارة يوم 2017/3/25م بنسبه  %65وعليهم التوجة الى معامل الحاسب االلى بكلية التجاره يوم السبت الموافق
2017/4/15م الساعه  8.30صباحا ً استكماالً الجراءات المسابقه وهم
المركز التابع
المركز
االســـــــــــم
م
االســـــــــــم
م
له
التابع له
صدفا
 38صفاء عنتر محمد احمد
الغنايم
 1ابتسام جمال بدرى خليلة
مركز اسيوط
 39صفاء محمد خلف عبد المنعم
ابوتيج
 2ابتسام خلف خليف موسى
ابنوب
اول اسيوط  40صالح عبدالساتر احمد عبدالرحمن
 3ابتسام سيد جابر جالل
اول اسيوط
اول اسيوط  41طاهر صالح طاهر على
 4ابرار محمد عبدالمنعم محمود
صدفا
ساحل سليم  42عادل جابرتوفيق جرس
 5ابوبكر سيد خلف مهنى
ديروط
 43عبدالباقى صابر عبدالباقى عمر
ديروط
 6ابوبكر منير عمر عبد المالك
ابوتيج
ثان اسيوط  44عبدالحافظ كامل عبدالحافظ فرغلى
 7ابوبكر يحى عبدالصادق احمد
مركز اسيوط
 45عبدالحكيم محمد امين طاهر
الفتح
 8احالم حسن محمد ابراهيم عمران
ثان اسيوط
 9احمد الفرغلى محمد الراوى محمود ثان اسيوط  46عبدالرحمن محمد مصطفى حسن
الغنايم
مركز اسيوط  47عبدالسميع محمود محمد احمد
 10احمد بكر صديق محمد
ديروط
 48عبدالمنعم صالح عمرو معوض
ابوتيج
 11احمد حمزه على حسن
صدفا
 49عبدالمهيمن احمد عيد محمد
صدفا
 12احمد رمضان عبدالعال على
ابوتيج
 50عبدة عبدالرحيم محمود خليفة
ابنوب
 13احمد رمضان كامل عبدالمعطى
ابنوب
اول اسيوط  51عصام راتب محمد حسن
 14احمد عادل عبدالحميد مهران
مركز اسيوط
اول اسيوط  52عصام ماجد صابر رياض
 15احمد عبدالعليم قطب سيد سيد
صدفا
اول اسيوط  53عطيفى سيد عطيفى عبدالغفار
 16احمد عبداللطيف عبدالمطلب احمد
منفلوط
 54عالء رفعت فهمى عبد ربه
ابنوب
 17احمد غيط عبدالغنى حسن
ساحل سليم
اول اسيوط  55عالء على سيد عبدالحليم
 18احمد فرغلى عبدالعاطى حسين
ابنوب
 56عالء فوزى محمد حامد
ديروط
 19احمد قنعان عبدالحميد مرسى
القوصية
 57عالء نبيل كامل محمد
ابوتيج
 20احمد محمد على حسن
ثان اسيوط
 58عالءالدين عربى حسين احمد
ابوتيج
 21احمد محمد محمد عبدالحافظ
الفتح
 59عالءالدين محمد احمد محمد
ابوتيج
 22اسراء عبدالعليم عبدالفتاح خالد
ديروط
مركز اسيوط  60على حمدى محمد محمود
 23اسالم احمد مصطفى طة
الغنايم
 61على عبدالرحمن حسن احمد
ابوتيج
 24اسماء حسن فهمى ابراهيم
ابوتيج
ثان اسيوط  62على مصطفى كمال ابراهيم
 25اسماء حفظى احمد فرغلى
مركز اسيوط
 63عمر فتحى عبدالسميع محمود
الفتح
 26اسماء عبدالكريم مصطفى حسن
ابنوب
اول اسيوط  64عمرو حمامه حامد احمد
 27اسماء فرج صالح بخيت
اول اسيوط
 65غادة عبدالعظيم عبده الحافظ
الفتح
 28اسماء فرحان ثابت صالح
ديروط
القوصية  66فاطمة عزام محمد عبدالحافظ
 29اسماء محمد حامد زيان
منفلوط
اول اسيوط  67فاطمة على زكى محمد
 30اسماء مصطفى احمد خليفة
القوصية
ساحل سليم  68فاطمة محمد صالح عبدالمجيد
 31اسماء ممدوح حسن سيد
القوصية
اول اسيوط  69فرج محمد على حارس
 32اسماء يحيى امام محمد قناوى
مركز اسيوط
 70قديس سمير راغب عويضة
صدفا
 33اشرف عزت عبدالرازق عبدالحافظ
ابنوب
مركز اسيوط  71كمال جميل امين غبلاير
 34الزهراء عبدالمنعم محجوب طاهر
ثان اسيوط
 72ماجدة حسن سيد حسانين
ابوتيج
 35الهام محمد عبدالمجيد محمد
الفتح
ساحل سليم  73مارى جمال مساك صديق
 36امانى سامى حسنى طة
ساحل سليم
مركز اسيوط  74ماريت فتاح ايوب شنودة
 37امانى محمد محمود عبدالمطلب
صدفا
صدفا  120مايكل لطيف رشدى بطرس
 75امجد رشاد روفائيل عبدالمالك
اول اسيوط
اول اسيوط  121محمد احمد محمد عامر
 76امل حسين عبدالجواد مجلى

 77امنة شعبان احمد على
 78اميرة على بدرى هالل
 79اندرولويس عبدالمالك عبدالمسيح
 80انوار مختار على على
 81ايات رفعت عبدالظاهر عارف
 82ايات محمود عبدالغنى بكرى
 83ايات مختار على على
 84ايرينى ماهر شحاتة امين
 85ايمان عثمان فضل هللا عبدالفضيل
 86ايمان على حسين محمد
 87ايمان كمال الدين محمد فرغلى
 88ايمان محمد حسن محمد
 89ايناس رفاعى سيد حسن
 90بكرعزالدين عبدالغنى عبد ربة
 91بهاء صديق على سيد
 92بيتر سعد يوسف جرجس
 93بيتر سمير بدروس سيداروس
 94تريزا جمل حناوى صليب
 95تيسير احمد محمد صادق عبدالسالم
 96حسام محمد على احمد
 97حسن طلعت محمد يوسف
 98حسن عبدالشكور محمد على
 99حسين سيد عبدالمنعم احمد
 100حكمت عنتر رمضان محمد
 101حنان شحاتة عبدالمجيد سرحان
 102خالد محمود حسن بخيت
 103داليا جابر على نصار
 104دعاء احمد ابوضيف على
 105دعاء فرغلى محمود محمد
 106دوينى عبدالعال احمد عويضة
 107رامى عادل عباس سعيد
 108راندا حماد محمود حماد
 109رشا فتحى سيد محمود
 110رشا مغازى صديق على
 111رضا خليفة سالمة عبدالعال
 112رومانى بخيت حنين كتكوت
 113رومانى فؤاد عطا هللا بسالى
 114ريم محمد عبدالعال احمد
 115زينب محمد قوصى محمد
 116سالى عبدالحليم حسن غريب
 117سحر عثمان مرسى سليمان
 118سراج رشاد عبدالمقصود نصرالدين
 119سعاد محمد حسين عبدالرسول
 165سلوى حسن راشد محمد
 166سلوى سيد جاد خلف
 167سماح انور على احمد
 168سمر رجب عبدالعال محمود

صدفا
ساحل سليم
صدفا
ساحل سليم
منفلوط
صدفا
ساحل سليم
ثان اسيوط
الفتح
البدارى
البدارى
اول اسيوط
البدارى
القوصية
الغنايم
ابوتيج
الغنايم
صدفا
اول اسيوط
اول اسيوط
صدفا
الغنايم
ابنوب
اول اسيوط
صدفا
مركز اسيوط

ابوتيج
اول اسيوط
البدارى
ساحل سليم
ثان اسيوط
اول اسيوط
اول اسيوط

الغنايم
اول اسيوط
ابوتيج
اول اسيوط
البدارى
الفتح
الغنايم
صدفا
ديروط
الفتح
ابوتيج
منفلوط
ساحل سليم
ساحل سليم

122
123
124
125
126
127
128
129
130
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132
133
134
135
136
137
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139
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141
142
143
144
145
146
147
148
149
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151
152
153
154
155
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157
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159
160
161
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163
164
182
183
184
185

محمد الطاهر هلباوى محمد متولى
محمد جمال امبارز محمد
محمد حفنى سيد عبدالاله
محمد حمزة االمير محمد محمد
محمد ربيع بالل على
محمد زين العابدين عبدالسالم احمد
محمد سليمان احمد سيد
محمد سيد عبدالسالم محمد احمد
محمد عبد العاطى محمد سيد
محمد عبدالرحمن حسين عبدهللا
محمد عبده راشد ابراهيم
محمد على عثمان ابوالعال
محمد على فرغلى محمد
محمد مصطفى احمد سيد
محمد ممدوح عبدالموجود عبدالعليم
محمود امبارك محمد عطا
محمود عبدالعاطى عبدالمتجلى شحاتة
محمود عبدالمجيد عبدربه عبدالحميد
محمود عبدالنعيم محمود عبدالنعيم
محمود عمر عبدالعال عبدالمولى
محمود محمد احمد غالى
محمود محمد محمود عبدربه
محمود محمد مرزوق عبدالمحسن
مرثا اديب سعيد قلتة
مرزوق رياض مصطفى ريارض
مرشد الفى مهدى دميان
مرفت خليفه عجبان سليمان
مروة حلمى محمود على
مروة سيد عبدالوهاب احمد
مريانا عبد التواب حنا رزق هللا
مريانة محب فخرى جبران
مصطفى خطاب عبدالعزيز عمر
مظهر نصير باشا شاروبيم
معتز عبدالرحيم السيد محمد
منتصر عبدالرازق عبد الحليم احمد
منى حنا صادق هندى
مها فرغلى جاب هللا احمد
مؤمن عبدالحافظ عبدهللا عبدالحافظ
مينا حنا جبره كامل
مينا صفوت حنا عبدالنور
نادية عبدالحكم حسين محمد
ناريمان اسامة فرغلى ثابت
ناهد احمد ثابت محمد
نجوى فرغلى محمد علوان
نشات محمد حسين على
نهى حسانين فرغلى عبدالرحمن
نور سراج الدين خلف حسين

ثان اسيوط
الغنايم
صدفا
الفتح
ثان اسيوط
الفتح
القوصية
ابنوب
ابوتيج
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ثان اسيوط
ابوتيج
ابنوب
مركز اسيوط
ديروط
ابنوب
الفتح
ديروط
مركز اسيوط
مركز اسيوط
مركز اسيوط
ديروط
القوصية
صدفا
صدفا
ساحل سليم
ثان اسيوط
اول اسيوط
الفتح
اول اسيوط
القوصية
ابنوب
مركز اسيوط
الغنايم
البدارى
ثان اسيوط
اول اسيوط
صدفا
ثان اسيوط
مركز اسيوط
اول اسيوط
مركز اسيوط
ساحل سليم
مركز اسيوط
البدارى
الغنايم

 169سمية ماهر راشد محمد
 170سمير نسيم خلف بخيت
 171سها خالد كامل محمد
 172شرين سعيد محمد على
 173شيرين يوسف جيد حكيم
 174شيماء رأفت عبدالصبور نعمان
 175شيماء عالء الدين سيد محمد
 176شيماء محمود مصطفى محمود
 177صافيناز سيد عبدالحكيم عبدالمجيد
 178صباح كامل صدقى فرغلى محمد
 179صبرى عز عبدالعال عبدالسالم
 180صديق حسن صديق مهران
 181صفاء احمد محمد احمد

البدارى
مركز اسيوط
مركز اسيوط

ثان اسيوط
اول اسيوط
ديروط
اول اسيوط
القوصية
ساحل سليم
مركز اسيوط
مركز اسيوط

البدارى
ثان اسيوط

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

نيفين عاطف حنا بطرس
هاجر احمد محمد صالح
هاجر جمعة مصطفى محمد
هبة حسونة عبدالحفيظ احمد
هدى فوزى نصيب نصير
هدير فتحى عبدالمجيد ابوزيد
هشام محمد حسانين اسماعيل
هند عصام سيد عبدالعال
وفاء محمود ابراهيم خلف
والء عبدالمؤمن سويفى عبدالرحمن
ياسمين عبدة مصطفى حسن
ياسمين مظلوم هريدى بدوى
يوسف سمير بطرس مونس

ثان اسيوط
اول اسيوط
ثان اسيوط
البدارى
البدارى
ثان اسيوط
ساحل سليم
ابوتيج
القوصية
مركز اسيوط
مركز اسيوط
اول اسيوط
ديروط

