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 ..... الكالم دة ممكن يفيد برضو طلبة صيدلة وبيطرى وزراعة وهندسة بترول بس كل واحد فى تخصصه 

وايه اللى ممكن تستفيدة من التدريب وايه أهم األماكن اللى ممكن  فى البوست ده هتعرف كل حاجه عن التدريب ازاى تدرب 

 .... تدرب فيها

 عنها فى البوست ده ان شاء للا  كل حاجة ممكن تفيدكم بخصوص التدريبات هتكلم

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ايه فايدة التدريب؟  —

 "و بسيطةهتكتسب خبرة فى مجالك "حتي ول •

 هتعمل عالقات كويسة مع ناس في سوق العمل في نفس تخصصك •

 بتاعك"وهتحسن منة  CV هتالقى على األقل وانت خريج فريش حاجة تحطها في ال •

 هتخرج برة جو الكلية شوية ودي حاجة انت رايحها بمزاجك يعنى أكيد هتعرف تستفاد منها كويس  •

هتعرف تحدد المجال اللي انت عايزة بالظبط ولو انت كنت عايز   يه تحديدا؟ بالتدريب لو انت محتار عايز تشتغل في مجال ا  •

تشتغل فى مكان معين ممكن بعد التدريب فى المكان دة تغير رأيك فهو بمعني اصح هيغير فكرك لألصلح و هيحددلك انت عايز  

 ايه بالظبط

 ج وانت قدمت.. هيكون ليك أولوية المكان اللى انت بتدرب فية دة لو طلب ناس تشتغل بعد ماتتخر  •

 وفية طبعا حاجات تانية كتير 
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 ايه اللي مطلوب علشان تدرب فى مكان معين ؟  —

 رب فيه اللي انت محتاجة انك تروح القسم بتاعك فى الكلية وتطلع جواب تدريب ويكون موجة للمكان اللى أنت عايز تد

 أو تروح شئون الطلبة وتجيب اثبات قيد وتقدمة في المكان اللى انت عايز تدرب فيه فى إدارة أو وحدة التدريب فى المكان دة 

 طبعا مش كل األماكن بتقبل اثبات القيد األفضل أنة يكون جواب تدريب 
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 يبات؟ مواعيد التدر  —

 تبدأ تتابع سواء علي رقم التليفون أو تروح تسأل كل فترة  3األفضل انك من أول شهر 

 4التدريبات بالنسبه لمعظم األماكن بتكون من أول شهر  •

   3شركات البترول معظمها بيبدأ من نص شهر  •

 5شركات المياة بتبدأ من شهر  •

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

   معظم أماكن التدريب بتقبل طلبة تانية وتالتة ومعظم الكليات مش بتطلع غير لتالتة... علشان بيكون اتخصص 

 طبعا فيه اماكن بتاخد أولي عادي لو الكلية رضيت تطلعلة جواب 

 في البوست ده هكتب معظم األماكن اللي اتدربت فيها واللي مااتدربتش فيها 
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 المراكز البحثية  —

 المركزالقومى للبحوث  •

 بيقبل تقريبا كل جوابات التدريب اللي بتتقدملة 

 4التقديم بيبدأ من أول شهر 

 الجيزة  - المكان : الدقي 

   هيئة الطاقة الذرية •

 المكان : بعد انبي وانت رايح العاشر 

   القاهرة -ش أحمد الزمر، المنطقة الثامنة، مدينة نصر   3

 مركز بحوث وتطوير الفلزات  •

   التدريب مدتة اسبوع 

 بتدرب كل يوم فى معمل مختلف و

 القاهرة  - حلون  - المكان : التبين

   مركز بحوث الصحراء  •

 4التقديم بيكون من شهر 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9_%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXMCu7KyOaR4d6GNi11Ee0wOS70E79tcq98ML59CbgHhkQktUN8M9aE8MB6cRh-H70OgNRW4RyUhl8RioUOyJ35hMluaLzRwEH7eh_25dI2wMY7exjPEgWOwesboZVAI9Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9_%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXMCu7KyOaR4d6GNi11Ee0wOS70E79tcq98ML59CbgHhkQktUN8M9aE8MB6cRh-H70OgNRW4RyUhl8RioUOyJ35hMluaLzRwEH7eh_25dI2wMY7exjPEgWOwesboZVAI9Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9_%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXMCu7KyOaR4d6GNi11Ee0wOS70E79tcq98ML59CbgHhkQktUN8M9aE8MB6cRh-H70OgNRW4RyUhl8RioUOyJ35hMluaLzRwEH7eh_25dI2wMY7exjPEgWOwesboZVAI9Y&__tn__=*NK-R


   أسابيع  3التدريب مدتة 

 وساعات بيكون أسبوع 

 القاهرة  -المكان : المطرية  

   مركز البحوث الزراعية •

 جامعة القاهرة  - المكان : كلية الزراعة 

 دات المعمل المركزى للمبي •

 الجيزة  -الدقي   - ش نادى الصيد  7المكان : 

   هيئة المصل واللقاح •

 الجيزة  -الدقى  -شارع وزارة الزراعة   51المكان : 

 معهد بحوث البترول  •

 القاهرة  - مدينة نصر  -المكان : عباس العقاد  

 بجوار شركة انبى للبترول 

   المركز القومى لبحوث المياة •

 القليوبية  - القناطر الخيرية 
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 التدريب في شركة المياة —

   تعتبر من أهم األماكن اللى ممكن تدرب فيها

بتجيب جواب التدريب وبتروح للفرع الرئيسي فى )محافظتك(وهما هيوزعوك ألقرب مكان ليك ،مش الفرع الرئيسى فى  

 اهرةالق

الفرع الرئيسى في القاهرة فى رمسيس دا للناس اللي من القاهرة هيوزعك برضو ألقرب فرع ليك زي األميرية ، المظالت، 

......  

 القاهرة  - المقر الرئيسي: رمسيس 

 دا المبني األداري للناس اللى عايزين يتدربوا في القاهرة 

 11الدور ال 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 مجال التحاليل الطبية  —

   بالنسبه للناس المهتمة بمجال التحاليل 

بالش كورساااات ... مفيش حاجه اسمها كورس "دبلومة" تحاليل معتمدة علشان مايتضحكش عليك وتتغر باألسم وتفتكر  

 انك ممكن ترخص بالكورس اللي انت خدتة 

بيها معمل هى دبلومة "الميكروبيولجى أو الكيمياء الحيوى" اللى هتاخدها بعد  الحاجة اللى معتمدة واللى هتقدر ترخص  

 البكالوريوس 

 عايز تدرب صح انزل لف المعامل اللي في بلدك كلها هتالقى كذا حد هيرضى يدربك 

 ونصيحة ماتدربش فى معامل كبيرة فيها أجهزة كتير "اتدرب في معامل صغيرة" علشان تتعلم الشغل المانيوال 

   لنسبة للناس اللي عايزة تتقن السحب با

   اتدرب فى أى مستشفى حكومى 

   وبرشح مستشفى الحسين الجامعى

 عينة فى اليوم من كافة األعمار  50هتسحبلك أكتر من 
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 أماكن منوعة  —

 مصلحة الكيمياء  •

 وبيقفل في نفس اليوم  1/5وم التقديم للتدريب بيفتح غالبا ي

   التدريب مدتة اسبوعين

 جنب اكاديمية السادات للعلوم  –امام نقابة المحامين  –ش رمسيس   14المكان : 

   57357مستشفى  •

 ج500أيام ب   3دول بينزلوا اعالن التدريب على صفحتهم والتدريب 

 القاهرة -المكان : السيدة زينب  



   المعهد القومى لألورام  •

   برضو  4التقديم من شهر 

 ج  100األسبوع ب 

 القاهرة -المكان : السيدة زينب  

 المعهد القومى للتغذية  •

 القاهرة -المكان : السيدة زينب  

 المركز الطبى التخصصى لألنتاج الحربى  •

   التدريب مدتة اسبوعين

 القاهرة  -المكان : حلوان  

 معهد ناصر  •

 القاهرة  - شبرا - كورنيش النيل المكان : 

 شركة الحديد والصلب  •

 القاهرة   -حلوان   -المكان : التبين  

 الشركة القومية لألسمنت  •

 القاهرة -حلوان   - التبين  - كفر العلو-المكان : ش القومية 

 المركز القومى للسالمة والصحة المهنية  •

 ة مصر الجديد – ش الحجاز امام مترو النزهة  156المكان : 

 شركة باكين للدهانات  •

 القليوبية  -المنطقة الصناعية األولي   -المكان : مدينة العبور  

 شركة كابسي للدهانات  •

 بورسعيد  - الدائري  - المكان : المنطقة الصناعية الرسوه 

 انترناشونال للكيماويات والدهانات  •

 هرةالقا  -عين شمس   -ميدان النعام    -ش االمام محمد عبده  37المكان : 

 شركة سكيب للدهانات  •

 ب 3/1 المكان : السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الرابعة قطعة 
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 شركات األدوية  –

 شركة ممفيس لألدوية  •

 القاهرة   -الزيتون  -األميرية   -ميدان السواح   3المكان : 

 شركة أمون لألدوية  •

 القليوبية  –المكان : مدينة العبور المنطقة الصناعية األولي 

 شركة نوفارتس لألدوية  •

   القاهرة األميرية -ميدان السواح   3المكان : 

 أمام بنزينة التعاون 

 شركة الحكمة لألدوية  •

 الجيزة - ميت عقبة  -تفرع من ش لبنان  م 12المكان : 

 شركة النيل لألدوية  •

 القاهرة  - الزيتون  - األميرية  - المكان : ميدان السواح 

 شركة راميدا لألدوية  •

   20شارع  5قطعة   –المنطقة الصناعية الثانية  – المكان : السادس من أكتوبر 

   شركة القاهرة لالدوية •

 شبرا  - فيكتوريا  –المكان : ش عبد الحميد الديب 

   شركة كيما فارم لالدوية  •

 المهندسين   -ش احمد عرابى  13المكان : 

 شركة النصر لألدوية  •

 القليوبية  -الخانكة   – المكان : أبو زعبل البلد 



 "الشركة العربية لألدوية"ادكو  •

   القاهرة -األميرية   -ش المصانع   5المكان : 

 شركة الجمهورية لألدوية  •

 القاهرة   -عابدين  -الفوالة    -شارع شريف باشا  16المكان : 

   شركة رامكو فارم لالدوية •

 القاهرة   -ش رمسيس  297المكان : 
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 شركات البترول  —

 الشركة العامة للبترول  •

 القاهرة  - خلف فندق سونستا  - مدينة نصر  - شارع الدكتور مصطفى أبو زهرة  8 : المكان

 شركة قارون للبترول  •

  القاهرة - المعادى الجديدة  - الشطر الرابع  -  315شارع 1المكان :

 شركةالوسطاني للبترول  •

 القاهرة الجديدة  -خلف فندق دوسيت  - التجمع الخامس  -مركز المدينة   188المكان : 

   ركة خالدة للبترول ش •

   القاهرة  - المعـادى الجديدة  - الشطر الثالث -  290المكان : شارع 

 "شركة األمل للبترول"أمابتكو •

   القاهرة  - مدينة نصر  - المنطقة التاسعة  - (بلوك ج   2المكان : شارع أحمد حسن متفرع من شارع مصطفى النحاس رقم )

   شركة القاهرة لتكرير البترول  •

 قليوبيـــة  -مسطـــرد  - شـــارع شركات البترول المكان :

 شركة نوربتكو  •

 القاهرة  - سرايات المعادى -  250شارع 39المكان : 

   شركة عجيبة للبترول •

   القاهرة  -مدينة نصر  -الحى السابع    -متفرع من شـارع الطيران  - المنطقة السابعة  - شارع البرامكة 1المكان :

 شركة التعاون للبترول  •

 القاهرة  - شارع القصر العينى  94 -لمكان : الفرع الرئيسى امام مجلس الوزراء  ا

 "شركة بتـرول خليج السـويس "جابكو  •

   القاهرة - المعادى الجديدة  - الشطر الرابع  - شارع فلسطين  270 :  المكان

 "شركة السويس للزيت "سوكو •

 الجيزة   -المهندسين  - شارع أحمد عرابى 21المكان :

 ة مصر للبترول شرك •

   القاهرة - التوفيقية  -شارع ميدان عرابى   6المكان : 

 "شركة بترول بالعيم "بتروبل  •

 القاهرة   -مدينة نصر  -شارع المخيم الدائم   5المكان : 

 شركة انبى للبترول  •

 محافظة القاهرة  - مدينة نصر   -المنطقة الثامنة    -شارع احمد الزمر 1المكان : 
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 نصيحة علشان ماتضيعش السكاشن بتاعتك أو المحاضرات وأنت بتقدم 

حاجة كنت بعملها أنا وزاميلي كنا جروب واحد .. كل واحد مننا بياخد الجوابات بتاعة الجروب كلة ويروح مكان يقدمها ..  ..

 "كتير وهتختصر علي نفسك المجهود والوقت  وكل واحد بيروح مكان مختلف "كدة هتقدم فى أماكن

 

 إيميالت_أهم_شركات_األدوية #

 ميكروبيولوجى بالنسبة للزمالء الخريجين تخصصات كيمياء خاصة وميكروبيولوجي ودبل كورس يحتوي على كيمياء أو 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سواء كانوا من الخريجين الجدد إللي مهتمين وعايزين يشتغلوا في شركات تصنيع األدوية أو من دفعات سابقة وشاغلين في  

 .. مجاالت أخرى وحابين يغيروا لمجال األدوية 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%87%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVCVC55fpM5KNG8ei5iTPByvsZnrJ2icj8WuFpJOle2gPy_AnVpPVh7lrrIERbV92Wxq8SViAz1W91kHz5Zrcz3zTu14Enih2eMMJwaIkBx0vFk_k1wCdDgeCZI_ofifa8H7vsiddNZcZxQi2uv-9lFvn7RwZhBQgTMaEI3zNqUQg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%87%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVCVC55fpM5KNG8ei5iTPByvsZnrJ2icj8WuFpJOle2gPy_AnVpPVh7lrrIERbV92Wxq8SViAz1W91kHz5Zrcz3zTu14Enih2eMMJwaIkBx0vFk_k1wCdDgeCZI_ofifa8H7vsiddNZcZxQi2uv-9lFvn7RwZhBQgTMaEI3zNqUQg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%87%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVCVC55fpM5KNG8ei5iTPByvsZnrJ2icj8WuFpJOle2gPy_AnVpPVh7lrrIERbV92Wxq8SViAz1W91kHz5Zrcz3zTu14Enih2eMMJwaIkBx0vFk_k1wCdDgeCZI_ofifa8H7vsiddNZcZxQi2uv-9lFvn7RwZhBQgTMaEI3zNqUQg&__tn__=*NK-R


ــ ــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أهم وأشهر شركات األدوية في مصر والميزة المرة دي إن اإليميالت دي كلها مفعلة وشغالة ومش محمية ضد    دي إيميالت 

د هيوصل الشركة ومش هيتردلك تاني من السيرفر،  أكي -إن شاء للا   -إستخدام المتطفلين، بمعنى إن اإليميل إللى هيتبعت  

 .وكمان أنا موضح أسم كل شركة ومكان المصنع بتاعها جنب كل إيميل للعلم بالشئ 

 Careers بس أحب أنصحكم أنكم من األفضل أن تدخلوا أوال على األوفيشيال ويب سايت لكل شركة ومنه تدخل على لينك 

السايت مباشرة، ألن الخطوة دي بتديكم أولوية في اإلختيار من قبل الشركات وألن  وبعدين تسجلوا السي في أون الين على 

كمان الشركات الكبيرة لما بتحتاج تعين حد بتروح على طول للسايت بتاعها في األول وتشوف الناس إللي مسجلة فيه قبل ما  

 .ة تعمل أي إعالن في أي حتة وتختار منهم لو وجدت حد مناسب للمواصفات المطلوب

أما في حالة إللي مش هيقدر يسجل سيرته الذاتية أون الين على الويب سايت ألي سبب، يبقى خالص يبعت السي في على  

 :اإليميالت الموضحة أدناه ولكن مع مالحظة األتي

 .سنة( خبرة بيبعت السي في بس 1إلى  0بالنسبة للخريجين الجدد من ) -1

أو ما يسمى   General Presentation بيبعت السي في وحاجة تانية معاها أسمهابالنسبة للخبرة من )سنتين فأكثر( ف -2

ــ   .Cover Letter بال

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :وإليكم اإليميالت كما يلي

 (مصنع العبور  & وريدي )مصنع العاشر من رمضان شركة مصر أتسوكا للمستحضرات الطبية ومحاليل الحقن ال  -1

(hr.communication@egyptotsuka.com) 

   شركة إيبيكو لألدوية بمدينة العاشر من رمضان -2

(eipico@eipico.com.eg) 

   شركة أدويا لألدوية بمدينة العاشر من رمضان  -3

(HR@adwia.com) 

 شركة صني لألدوية بمدينة بدر  -4

(mfarouk@sunnyph.com) 

 شركة دلتا فارما لألدوية بمدينة العاشر من رمضان  -5

(Hr@deltapharmaegypt.com & info@deltapharmaegypt.com) 

   شركة فارما كيور لألدوية بمدينة السادات  -6

(hr@pharmacureonline.com) 

   شركة جلوبال نابي لألدوية بمدينة السادس من أكتوبر -7

(mail@globalnapi.com) 

   األسكندرية -شركة الفرعونية لألدوية بمدينة برج العرب   -8

(careers@pharaoniapharma.com) 

 شركة أوركيدا لألدوية بمدينة العبور  -9

(hr@orchidiapharma.com & recruitment@orchidiapharmaceutical.com) 

   القاهرة -ألماظة   - شركة فايزر مصر لألدوية بشارع الثورة  -10

(globalrecruiting@pfizer.com) 

 شركة الحكمة لألدوية بمدينة السادس من أكتوبر  -11

(Hr@Hikma.com) 

   شركة راميدا لألدوية بمدينة السادس من أكتوبر  -12

(career@rameda.com) 

 مدينة العبور شركة ماركيل لألدوية ب -13

(marcyrl@marcyrl.com& hr@marcyrl.com) 

   شركة أي دي أي لألدوية ببور سعيد  -14

(idi.recruiting@gisipharmagroup.com) 

 (مصنع قويسنا & شركة سيجما للصناعات الدوائية )مصنع السادس من أكتوبر -15

(hr@sigma-corp.net) 

  القاهرة - ميدان السواح   - شركة نوفارتس فارما لألدوية باألميرية  -16



(nch.egypt@ch.novartis.com) 

   شركة فاركو لألدوية باألسكندرية -17

(salary@pharco.com.eg) 

   شركة يونيفارما لألدوية بمدينة العبور  -18

(unipharma.hr.mgr@gmail.com) 

   شركة األندلس لألدوية بمدينة السادس من أكتوبر -19

(info@alandalous.org) 

 شركة جراند فارما لألدوية بمدينة العاشر من رمضان  -20

(job@grandpharma.net & grand.pharma@grandpharma.net) 

   مالتي إيبكس فارما لألدوية بمدينة بدر  - شركة إيبكس  -21

(recruit@multiapex.com & recruit@multiapex.com) 

   شركة ألفا لألدوية بمدينة بدر  -22

(mail@alpha-pharmaceuticals.com) 

   شركة المجموعة المصرية لألدوية بمدينة العبور -23

(rd.egpi@gmail.com) 

   شركة سيديكو لألدوية بمدينة السادس من أكتوبر -24

(hr@sedico.net) 

   شركة فيوتشر لألدوية بمدينة بدر -25

(careers@future-eg.com) 

  (مصنع الجيزة & شركة جالكسو سميث كالين مصر لألدوية )مصنع مدينة السالم -26

(hireme@gsk.com) 

   شركة كوباد فارما لألدوية بمدينة العبور  -27

(jobs@copad-pharma.com) 

   شركة ريفا فارما لألدوية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر -28

(Wafaa_ibrahim@rivapharma.com) 

   كة أسترازينيكا مصر لألدوية بمدينة السادس من أكتوبر شر -29

(recruitment@astrazeneca.com) 

   شركة مينا فارم لألدوية بمدينة العاشر من رمضان  -30

(mailbox@minapharm.com) 

 القاهرة -شركة أفينتس سانوفي مصر لألدوية بحلمية الزيتون   -31

(hr.eg@sanofi-aventis.com) 

   اإلسماعيلية  -هن الطبية لألدوية بأبو سلطان  شركة الم  -32

(plantgm@mupeg.com) 

   شركة ويسترن لألدوية بمدينة العبور -33

(info@western-pharmaceutical.com) 

 شركة ماش بريمير لألدوية ومستحضرات التجميل بمدينة بدر -34

(mashpremiere@outlook.com & Hr@mashpremiere.net) 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 https://bit.ly/2IKGQOl اهم شركات االدويه : 

 إيميالت_أهم_شركات_األغذية #

 الزمالء خريجين علوم أوبيطرى أو زراعة اللى حابين مجال األغذية 

  على االيميالت دى CVs ابعتوا ال

   الت كلها متفعلةااليمي

__________________________________ 

   كوكاكوال

hr@cocacolaegypt.com 

https://bit.ly/2IKGQOl
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%87%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX_L3sAkF3CkWMVhd0HG4DG2lCX9QLL4SLs7-taDbS9fod_HFZO1PEBYCkKvdIMG2qsz8GpanojZM905bKZStKx7VaoOzgQuD3k5ShVVV7hfo8NpRpW7kO4UN6wRC0SCxF3maL7cjqKeEG4ou53iVZgpW8fKVsq6lR8xumEfuNTjQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%87%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX_L3sAkF3CkWMVhd0HG4DG2lCX9QLL4SLs7-taDbS9fod_HFZO1PEBYCkKvdIMG2qsz8GpanojZM905bKZStKx7VaoOzgQuD3k5ShVVV7hfo8NpRpW7kO4UN6wRC0SCxF3maL7cjqKeEG4ou53iVZgpW8fKVsq6lR8xumEfuNTjQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%87%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX_L3sAkF3CkWMVhd0HG4DG2lCX9QLL4SLs7-taDbS9fod_HFZO1PEBYCkKvdIMG2qsz8GpanojZM905bKZStKx7VaoOzgQuD3k5ShVVV7hfo8NpRpW7kO4UN6wRC0SCxF3maL7cjqKeEG4ou53iVZgpW8fKVsq6lR8xumEfuNTjQ&__tn__=*NK-R


   بريزيدون

recruitment@bccegypt.com 

   الملكة للمكرونة

othman.abudief@savola.com 

   أمريكانا

hr@ecc-americana.com 

  برانش باتيه

Info@richbake.com 

 جهينة

hr@juhayna.com  

mohamed.moniem@juhayana.com 

 دانون

recruitment.egypt@danone.com 

   إيتديتا

jobs@edita.com 

farah.reda@edita.com.eg 

sandymaher89@gmail.com 

Madonna.Fouad@edita.com.eg 

 إندومي

Recruitment.sawata@gmail.com 

 مونجينيز 

hr.monginisbakery@outlook.com 

 مصر بسكو

mohamed.nabil@biscomisr.com 

 كادبوري للشيكوالتة 

medhat.salem@hotmail.com 

 إيجيبت فودز

cv.delta@egyptfoodsgroup.com 

 نستلة

cvs@eg.nestle-waters.com 

  بيتي

Jobs@Beyti-IDJ.com 

__________________________________ 

 إيميالت_أهم_شركات_البترول#

 "خريجين "علوم كيمياء أو جيولوجيا" أو " هندسة بترول  •

 ول اللى فى مصر دا ملف فيه أهم ايميالت شركات البتر

  3بتاعك على اإليميالت دى من نص شهر  Cv والناس اللى عايزة تدرب فى شركات البترول هتبدأ تبعت ال •

 Subject تب فى الوهتك

" Summer training 2019 " 

https://www.mediafire.com/download/sgrkjlcg2z13bbl 

 

 بتاعك فالزم تعمله من البوست ده :  CVلو لسه لحد دلوقتى معملتش ال

https://www.facebook.com/MahGhozlan/posts/722988684809303 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%87%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVs8fKtCyR94mfAccuvzf_JksaALYK6xu56QUvmERRCqYZ5tICv-0FILMLnkpao6APCHn4256Z12NbLuUiMqmOCDYKn3hm_CPOBssCiX4z-WPRj6zmlLHjJRe1Ee0ZeNpvb1bT6zlk2oMKalarSKNt-NkqJcsTEd9G1NAOyGDQrfw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%87%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVs8fKtCyR94mfAccuvzf_JksaALYK6xu56QUvmERRCqYZ5tICv-0FILMLnkpao6APCHn4256Z12NbLuUiMqmOCDYKn3hm_CPOBssCiX4z-WPRj6zmlLHjJRe1Ee0ZeNpvb1bT6zlk2oMKalarSKNt-NkqJcsTEd9G1NAOyGDQrfw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%87%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVs8fKtCyR94mfAccuvzf_JksaALYK6xu56QUvmERRCqYZ5tICv-0FILMLnkpao6APCHn4256Z12NbLuUiMqmOCDYKn3hm_CPOBssCiX4z-WPRj6zmlLHjJRe1Ee0ZeNpvb1bT6zlk2oMKalarSKNt-NkqJcsTEd9G1NAOyGDQrfw&__tn__=*NK-R
https://www.mediafire.com/download/sgrkjlcg2z13bbl?fbclid=IwAR1vRQzpjpBSoIPxsjCUXVziHVuduVYU0GFgUpuFTpFxf59itkahRW-tF4o
https://www.facebook.com/MahGhozlan/posts/722988684809303


 ب واجتهد عشان ربنا يكرمك..فى النهايه دور واتع

 لو عندك اي سؤال او قابلتك اى مشكله.. كلمنى فى اى وقت 

 

https://www.facebook.com/MahGhozlanFacebook : / 

 

 بالتوفيق ان شاء للا..

https://www.facebook.com/MahGhozlan/
https://www.facebook.com/MahGhozlan/
https://www.facebook.com/MahGhozlan/

