
 ةــــــــــالفرقة الثالث انيةــــــــــالفرقة الث
 م جهة التدريبــــاس م

 إنتاج نسيج ميكانيكا حاسبات اتصاالت عمارة آهرباء مدني إنتاج نسيج ميكانيكا حاسبات اتصاالت عمارة آهرباء مدني
 اإلجمالي

 ١٠٨ ـــ ـــ ـــ ١ ٢٢ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢ ٨٣ ـــ ـــ ـــ شرآة المصرية لالتصاالت ١
 ٢١ ـــ ـــ ـــ ٧ ١ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٨ ٥ ـــ ـــ ـــ معمل هندسة البرمجيات ٢
 ١٥ ١١ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٤ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مصنع شومان  ٣
 ٤٢٠ ١٢ ـــ ٢٢ ٢٠ ٧٠ ـــ ٨٩ ١ ٤ ـــ ٧٧ ١٩ ٦٠ ـــ ١٣٤ ـــ محطة آهرباء طخا ٤
 ٦ ١ ٣ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ دمياط للغزل والنسيج ٥
 ١٨ ١ ٣ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٩ ٥ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ النصر للغزل والنسيج ٦
 ١٧٦ ٣٣ ـــ ٥٢ ٤ ـــ ـــ ٢٥ ٢ ٣٢ ـــ ٥ ٦ ١٥ ـــ ١ ٢ مصنع سماد طلخا ٧
 ٤٠ ـــ ـــ ٣ ـــ ـــ ـــ ١٨ ٢ ـــ ـــ ٢ ـــ ٤ ـــ ١١ ـــ صوامع سندوب ٨
 ٤١ ـــ ـــ ـــ ٢ ٤ ـــ ١٦ ـــ ـــ ـــ ـــ ١٤ ١٤ ـــ ١ ـــ الشرآة اليابانية لالتصاالت  ٩
 ٧ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٤ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٣ ـــ شرآة آهرباء المحمودية  ١٠
 ١٠٧ ـــ ـــ ـــ ١٢ ـــ ـــ ـــ ٥٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٤٥ محلية المجالس و الوحدات ال ١١
 ٣٦ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٦ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٣٠  دمياط-هيئة المجتمعات العمرانية  ١٢
 ٥ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٥ هيئة االبينة التعليمية  ١٣
 ٧ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٤ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٣ شرآة المقاوالت المصرية  ١٤
 ١٠٧ ـــ ـــ ٣ ـــ ـــ ٣ ـــ ١٢ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٨٨ شرآة المقاولون العرب ١٥
 ١٧ ـــ ـــ ٣ ـــ ـــ ـــ ـــ ٥ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٩ النصر العامة للمقاوالت ١٦
 ١١ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٤ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٧  ميكانيكا التربة –معمل المحاآاة  ١٧
 ٧ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٧ هندسة ري اجا  ١٨
 ٢٦ ـــ ـــ ٦ ١ ٤ ـــ ـــ ٤ ـــ ـــ ـــ ٦ ـــ ـــ ـــ ٥ شرآة مياه الشرب والصرف الصحي ١٩
 ٧٧ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٣٢ ـــ ـــ ١ ـــ ـــ ـــ ـــ ٤٤ مديرية اإلسكان والمرافق  ٢٠
 ٥ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٤ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١ شرآة العبد للمقاالوت ٢١
 ٢ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ شرآة مصر العمال االسمنت  ٢٢
 ٥ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٤ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١ شرآة الجيزة للمقاوالت ٢٣
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 انتاج نسيج ميكانيكا حاسبات اتصاالت عمارة آهرباء مدني انتاج نسيج ميكانيكا حاسبات اتصاالت عمارة آهرباء مدني
 االجمالي

 ١١٥ ـــ ـــ ٢ ٤ ٢٢ ـــ ٢ ـــ ـــ ـــ ٤ ٢ ٧٩ ـــ ـــ ـــ مرآز الكلي والمسالك البولية ٢٤
 ٦ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٤ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢ ـــ شرآة النيل للتصنيع الزراعي  ٢٥
 ١٨ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١٥ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٣ ـــ شرآة وسط الدلتا إلنتاج الكهرباء ٢٦
 ٦ ـــ ـــ ٣ ـــ ـــ ـــ ٢ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١ ـــ شرآة الدلتا للسكر ٢٧
 ٢٤ ـــ ـــ ٣ ٥ ـــ ـــ ٧ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١ ـــ ٥ ـــ محطة آهرباء دمياط ٢٨
 ٤٠ ـــ ـــ ـــ ٤ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٧ ٦ ٣ ـــ ـــ ـــ شرآة مصر للغزل والنسيج ٢٩
 ٦ ـــ ـــ ٦ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ شرآة شرق الدلتا للنقل ٣٠
 ٤٨ ـــ ٥ ٧ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١٤  ٢ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ شرآة مصر للغزل والنسيج ٣١
 ١ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ شرآة الدلتا للغزل والنسيج ٣٢
 ١٣٩ ـــ ـــ ١ ـــ ـــ ـــ ـــ ٨٢ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١٣ ١ ٤٣ مرآز الدراسات والبحوث واالستشارات ٣٣
 ٧ ـــ ـــ ٣ ١ ـــ ـــ ٢ ـــ ـــ ـــ ١ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ شرآة القاهرة لتكرير البترول  ٣٤
 ٥٤ ـــ ـــ ـــ ٣٢ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٢ ـــ ـــ ـــ ـــ مرآز الحساب العلمي  ٣٥
 ٣ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٣ ـــ ـــ ـــ ـــ الشرآة الدولية لنظم البرمجيات  ٣٦
 ٣ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٣ ـــ ـــ ـــ ـــ س  بلقا–شرآة سكر البنجر  ٣٧
 ٥ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٥ ـــ ـــ ـــ ـــ مصنع آوآاآوال  ٣٨
 ٤ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٤ ـــ ـــ ـــ الشرآة المصرية لالنترنت  ٣٩
 ٨ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٨ ـــ ـــ ـــ س للتبريد والتكييفشرآة الشم ٤٠
 ٨ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٨ ـــ ـــ ـــ شرآة هارفست ٤١
 ١ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١ ـــ ـــ ـــ شرآة مصر للطيران ٤٢
 ٢٠ ـــ ـــ ـــ ٢ ١٥ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٣ ـــ ـــ ـــ  UTC     شرآة ٤٣
 ٣ ـــ ـــ ـــ ٣ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الشرآة المصرية لنقل الكهرباء  ٤٤
 ٥ ـــ ـــ ـــ ٥ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الجمعية التعاونية االنتاجية ٤٥
 ٣ ـــ ـــ ـــ ٣ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مرآز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ٤٦
                   
 
 



   
 

  
 
 
 

 
 

بيان بترشيحات األقسام العلمية للسادة  
 المشرفين القائمين علي التدريب الميداني

 

 ددـــــــالع السادة المشارآين في التدريب القســــم العلمي
هشام عرفات علي / د.ا
 الدسوقي إبراهيمعلي / د.ا
 عريضفايز فهمي جمعه/ د.ا
عايدة عثمان عبد الجواد / د.م.ا
صبري فؤاد سرايا / د.م.ا
محمد شريف مصطفي / د

حاس باتـــــــــــ  

احمد ابراهيم صالح / د
 يس هيكل أميرة/ د
مروي فايز فهمي جمعه / د

  مشارآين٩عدد

فيصل فهمي جمعه / د.ا
احمد عبد الرازق سلطان/ د.ا
علي مصطفي البوز/  د
محمود مصطفي عوض / د.ا
جمال ابراهيم سلطان / د.م.ا
السيد عبد الهادي الشافعي / د.م.ا
فاروق محمد عكاشة./د.ا
عبد الرازق على حسن. /د
محمد عبد المطلب طلبة./ د
حمدى أحمد عبد السالم./ د
صالح حسن االمام. /د.ا
ل حسن واصلمحمد جما./ د.ا    ميكانيكـــــــا قوي
مصطفى مصطفى عوض./ د.م.ا
عزمى سعد خلف عوض./ د
لطفى حسن ربيع ./ د.أ
حلمى السيد جاد./ د.أ
محمد غصوب سعفان./ د.م.ا
بيرج أوهانس جبة جيان./ د.م.ا
محمد أحمد عبد اهللا النجار./ د
حسن منصور السعدنى./ د.ا
محمد نبيل صبرى./ د.ا
محمد صفوت سعد الدين./ د.ا

  مشارك٢٢عدد

توفيق توفيق الميدانى./ د.ا
حسن على محمد سلطان./ د.ا
أحمد عبد الفتاح مصطفى القيران./ د.م.ا
عبدة عبد الفتاح عبد الصمد./ د.م.ا
محمد صبيح السيد حسين./ د
محمد سامى عبد الغفار الجيار/.د

   اجــــــــإنت
نهى فودة ابراهيم سالمة/ .د
شريف أحمد عبد المنعم./ م
محمد جمعة منصور زآى الخطيب./ م

  مشارآين٩عدد

 
 



   
 

  
 
 
 

 

بيان بترشيحات األقسام العلمية للسادة  
 المشرفين القائمين علي التدريب الميداني

 

 العـــــــدد السادة المشارآين في التدريب القســــم العلمي
  مشارآين٢عددثروت عيد سرحان / د.م.ا يكاالري والهيدرول  قاسم صالح االلفي / د.ا
فاطمة الزهراء محمد رشاد/ د.ا
عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح/ د.ا
حمدى احمد الميقاتى/ د.ا
فايز ونيس زآى./ د.ا
محى الدين احمد ابو السعود./ د.ا
أحمد شعبان مدين  ./ د.م.ا
ماهر محمد عبد الرزاق./ د.م.ا
منير محمد عبد الرزاق ./ د.م.ا
سامح ابراهيم ريحان/  د

 
 اتصـــــــاالت  

أحمد محمد ابو طالب/ د
شريف السيد آشك/ د
محمد عبد العظيم محمد/ د
حسام الدين صالح مصطفى/ د
نهال فايز فهمى جمعة/ د
مروة اسماعيل عبية/ د

  مشارك١٥عدد

محمد عبد المنعم طنطاوى/ د.ا
محمد جالل عبد الحميد عثمان/ د.ا
سليمان احمد سليمان فرغل/ د.ا
آمال محمد شبل./ د.ا
فتحى محمد حمد يوسف./ د.ا
عبد الرحمن احمد امين./ د.ا
عطية عبد الغنى عطية./ د.ا
محمد عادل راتب السايس./ د.ا
محمد محمد إبراهيم الشموتى./ د.ا
إبراهيم إبراهيم إبراهيم منسي ./ د.ا
عالء الدين محمود محمد على./ د.ا

   آهربـــــــاء
سعد سعد السيد اسكندر./ د.ا
الحسينى الحسينى عبد ربة./ د.م.ا
مجدى محمد على السعداوى./ د.م.ا
راهيم المتولىأآرم اب./ د.م.ا
محمد عيد عبد العزيز سالم/ د
احمد السيد حسن/ د
سحر صدقى الحفنى قداح/ د
إبراهيم عبد الغفار بدران/ د

  مشارك١٩عدد

 
 
 
 
 



   
 

  
 
 

 

بيان بترشيحات األقسام العلمية للسادة المشرفين  
 القائمين علي التدريب الميداني

 

 العـــــــدد في التدريبالسادة المشارآين  القســــم العلمي
رزق عبد اهللا البيلي/ د.ا
عادل محمد الحديدي/ د.ا
حمدان علي أبو طالب / د.ا
إسماعيل موسي رخا / د.ا
عبد اللطيف الحسيني / د.ا
فوقية فهيم إسماعيل / د.ا

   نســـــيج

حمدي احمد عبد اهللا / د
علي فوزي صقر / د
إيمان محمد الشحات / د

  مشارآين٩عدد

احمد حسنين عبد الرحيم / د.ا
نبيل سيد محمود  / د. ا
عادل السيد ضيف / د.ا
صالح الدين السعيد المتولي / د.ا
محمد نجيب أبو السعد / د.ا
احمد أمين غالب / د.م.ا
مراد هنري زآي / د.م.ا
 انشــــاءات  اجدة ابراهيم شحاته م/ د.م.ا
عوض طه المنسي/ د
محرم فؤاد عبده/ د
مصطفي احمد آامل / د
ميرفت رجب شوشه / د
شعبان ابراهيم سليم / د
فكري عبده سالم / د

  مشارك١٤عدد

احمد فاضل احمد العشري / د.ا
هدي فكري الجميل  / د. ا
ان الشيخهزآي محمد زيد/ د.ا
محمد يسري الشيخ/ د.م.ا
رجب محمد برآات الشهاوي / د
عبد المنعم بكر العرابي/ د

   أشغال عامة

شريف مسعود احمد البدوي / د
آمال الحسانين رضوان/ د
نبيل سعد بالط/ د

  مشارآين٩عدد

محمد محمد طه العزب / د.ا
شريف احمد شتا / د
محمد شوقي أبو ليلةمحمد ./ د
ياسر محمد محمد خليل/.د
وائل صديق عبد اللطيف./ د    عمـــــارة
أسامة فرج / د
عالء محمد شمس الدين / د
محمد عصمت العطار/ د

  مشارآين٨عدد



 



   
 

  
 
 
 
 
 

  حصل الطالب علي خطابات خاصة لها  الشرآات التي بأسماءبيان  

أعــــداد الطالب  م بيانات مكان التدريب  مجال التدريب 
 ٢ ١ شرآة بتروجيت لالنشاءات البترولية  آهرباء

 ٧ ٢ دمياطالشرآة المصرية لالتصاالت  اتصاالت 
 ١ ٣   بتروجاز–شرآة الغازات البترولية  ميكانيكا

 ٤ ٤ شرآة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية بتروجيت ميكانيكا 
 ١٠ ٥  الحربي٥٤مصنع  انتاج

 ٦ ٦  فرع اجا -   mcvشرآة صيانة سيارات  ميكانيكا 
 ٢ ٧ شرآة عز للدرفلة  ميكانيكا 
 ١ ٨ شرآة الخالة بالقاهرة  ميكانيكا 
 ١٠ ٩ الجديدة والمتجددةهيئة تنمية واستخدام الطاقة  آهرباء
 ٣ ١٠ صوامع سندوب المنصورة  اتصاالت
 ٥ ١١ شرآة منصور شيفورليه  ميكانيكا 
 ١ ١٢ محطة توليد آهرباء المحمودية  آهرباء

 ٦ ١٣ شرآة جابكو للبترول  ميكانيكا 
 ٣ ١٤  المحلة الكبري –الغزل والنسيج  ميكانيكا 
 ٤ ١٥  بورسعيد بتروجيت فرعشرآة  ميكانيكا 
 ١٢ ١٦ شرق الدلتا للنقل والسياحة  ميكانيكا 
 ١ ١٧ محطة توليد الطاقة الكهربية  آهرباء 
 ٢ ١٨ الشرآة االسبانية إلسالة الغاز الطبيعي  ميكانيكا 
 ٢ ١٩ مصنع الحديد والصلب حلوان  آهرباء 
 ١ ٢٠ شرآة دمياط لتداول الحاويات  انتاج 

 ١ ٢١ سنترال المنزلة  صاالتات
 ١ ٢٢  آفر الدوار –محطة توليد الطاقة الكهربية  آهرباء 
 ٥ ٢٣   pep Arab شرآة  حاسبات
 ٦ ٢٤   فرع طنطا -شرآة القاهرة للبترول  ميكانيكا 
 ٢ محطة آهرباء دمياط  ٢٥ ميكانيكا 
 ٣ شرآة حقول ابو ماضي ٢٦ ميكانيكا

 ١  حسن عالم أبناءشرآة  ٢٧ ميكانيكا 
  ٩   االسكندرية -ة مرسيدس بنز شرآ ٢٨ ميكانيكا 
 ١  االسماعيلبة –محطة ابو سلطان لتوليد الكهرباء  ٢٩ آهرباء
  ١  القاهرة -  Schnider Eleticشرآة  ٣٠ آهرباء 

 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 

  ) اتصاالت(  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان م  الطالب بيانات  

كومــــــجلي  طمانحآية مجدي عبد الفتا ١  
كومــــــجلي  البيهىدأسماء أمين عبدا لمجي ٢  

كومــــــجلي ٣ أسماء جعفر صادق جعفر   
زني عبدا لعزيأماني إبراهيم الحسي كومــــــجلي ٤   

كومــــــجلي ٥ أماني حسن محمد محمد أحمد  
كومــــــجلي ٦ إنجى نصر ونيس رزق اهللا   

كومــــــجلي  مبريهان رزق محمود عبدا لمنع ٧  
ىسارة رأفت حسن عبدا لبار كومــــــجلي ٨   

كومــــــجلي ٩ سارة مجدي السيد زايد  
رن عبدا لغفا رضوارفاطمة عبدا لغفا كومــــــجلي ١٠   

كومــــــجلي ١١ محمد فرحات إراهيه حبيب اإلمام  
كومــــــجلي  عثمانىمحمود عوض عبدا لغن ١٢  
كومــــــجلي  صالحمعتز رمضان عبدا هللا ١٣  

كومــــــجلي ١٤ والء عزت محمود مصطفى  
 مرآز الكلي والمسالك البولية ١٥ آالء ماجد محمد عوض غنيم

 مرآز الكلي والمسالك البولية ١٦ الهام الرفاعى السعيد أحمد عيطه
 مرآز الكلي والمسالك البولية ١٧ إيمان عبد اهللا طه عبدالمقصود

 مرآز الكلي والمسالك البولية ١٨ إيمان فوزى عبدالمجيد عبدالفتاح
 مرآز الكلي والمسالك البولية ١٩ بسمه ياسر السيد العجمى

والغيط عوضحنان أبوبكر أب  مرآز الكلي والمسالك البولية ٢٠ 
 مرآز الكلي والمسالك البولية ٢١ خلود أحمد على السيد موافى

 مرآز الكلي والمسالك البولية ٢٢ دينا حامد حامد عزام
 مرآز الكلي والمسالك البولية ٢٣ رضوه رضوان رضوان 

 مرآز الكلي والمسالك البولية ٢٤ شيماء السعيد على إسماعيل
 مرآز الكلي والمسالك البولية ٢٥ فاتن محمود أحمد أحمد أبوطالب

 مرآز الكلي والمسالك البولية ٢٦ هناء فكرى عثمان رمضان
 مرآز الكلي والمسالك البولية ٢٧ ياسمين أحمد موسى إبراهيم 

 مرآز الكلي والمسالك البولية ٢٨ أمانى جمال السعيد السيد
د آيه يحيى السيد عبدالحمي  مرآز طب وجراحة العيون ٢٩ 

 مرآز طب وجراحة العيون ٣٠ دينا عالء عبدالعزيز محفوظ 
 مرآز طب وجراحة العيون ٣١ زينب توآل أحمد محمد عيد
 مرآز طب وجراحة العيون ٣٢ شيماء المعتز باهللا عبد العال

 مرآز طب وجراحة العيون ٣٣ شيماء عبدالاله عبد اهللا
بدالرازقفاطمه مختار السيد ع  مرآز طب وجراحة العيون ٣٤ 

 مرآز طب وجراحة العيون ٣٥ منى ماجد محمود عبداهللا
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

  ) اتصاالت(  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان م  الطالب بيانات  

 مرآز طب وجراحة العيون ١ هاله أحمد جمعه سليمان 
توفيق على هاله محمد   مرآز طب وجراحة العيون ٢ 

 الشرآة المصرية لالتصاالت ٣ أحمد محسن السيد عبد العزيز
 الشرآة المصرية لالتصاالت ٤ أمل محمد أحمد الغايش

 الشرآة المصرية لالتصاالت ٥ أميرة ماهر عبد الجليل الفخرانى
مإيمان عبد الحليم أحمد عبدا لحلي  الشرآة المصرية لالتصاالت ٦ 

ددعاء جمال طلعت عبدا لمجي  الشرآة المصرية لالتصاالت ٧ 
 الشرآة المصرية لالتصاالت ٨ دعاء مسعد حسن جبر

 الشرآة المصرية لالتصاالت ٩ سامح حمدي بهجت حامد 
 الشرآة المصرية لالتصاالت ١٠ سماح محمود الشربينى السيد

د عبدا لحميمشيماء عبدا لسال صاالتالشرآة المصرية لالت ١١   
 الشرآة المصرية لالتصاالت  الراويم محمد عبدا لحليمعبدا لحلي ١٢

 الشرآة المصرية لالتصاالت ١٣ فاطمة الزهراء اإلمام محمد المنسي
 الشرآة المصرية لالتصاالت  شعيشعرمحمد إبراهيم عبدا لستا ١٤

 الشرآة المصرية لالتصاالت ١٥ محمد زآريا يوسف حامد الموافي
 الشرآة المصرية لالتصاالت٦  محمد إسماعيل شاهينمعاذ ١

 الشرآة المصرية لالتصاالت ١٧ موافي صالح أحمد محمد موافي
 الشرآة المصرية لالتصاالت ١٨ نهلة حامد محمد غباري

 الشرآة المصرية لالتصاالت ١٩ هبة طلعت طه حسن طه 
 شرآة أياك ٢٠ أية محمود عبد الوهاب شاهين

سالم عبد الهاديأحمد عبد ال  آهرباء طلخا ٢١ 
 آهرباء طلخا ٢٢ أحمد عبد الغنى إسماعيل محمد
 آهرباء طلخا ٢٣ أمل سعد أحمد مصطفى القبالوى

 آهرباء طلخا ٢٤ زنيم نصر أحمد عبد الرحمن 
 آهرباء طلخا ٢٥ محمد عادل على شلش

 آهرباء طلخا ٢٦   بن سالممى شريف عبدا هللا
د لطفي هند عالء الدين محم  آهرباء طلخا ٢٧ 

 آهرباء طلخا ٢٨ هند محمد محمد أمين جمعة
التصالت بالمحلةالمصرية ل ٢٩ أخالص عبداللة صالح إبراهيم   

التصالت بالمحلةالمصرية ل  شعبانزداليا إبراهيم عبدا لعزي ٣٠  
التصالت بالمحلةالمصرية ل ٣١ دعاء إبراهيم محمد الحلبى  
نجاردعاء مصطفى إبراهيم ال التصالت بالمحلةالمصرية ل ٣٢   

التصالت بالمحلةالمصرية ل ٣٣ عبير محمد طة الرفاعى عطية  
التصالت بالمحلةالمصرية ل ٣٤ مروة حياء حمزة العزب  
التصالت بالمحلةالمصرية ل ٣٥ نورا جمعة أحمد القرى  

 
 

   
 
  



 
 
 
 
 
 
 

 )  اتصاالت ( قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان م  الطالب بيانات  

التصالت بالمحلةالمصرية ل ١ هالة فكرى على شعبان  
التصالت بالمحلةالمصرية ل ٢ هالة متولي حامد أبوزويل  

التصالت بالمحلةالمصرية ل ٣ ياسمين خيري إبراهيم المصري  
الرؤف إبراهيم خضير أيمان عبد  آهرباء البحيرة ٤ 

 آهرباء البحيرة  عبد اللطيف عزت عبد اللطيفأيمان ٥
 شرآة ميكرونيك ٦ دينا أحمد محمد االشقر

IBM ٧ أحمد ماجد احمد أبو العال شرآة   
IBM ٨ حامد شوقي حامد فرج األبيض شرآة   

 ٩ شريف عبد الفتاح المتولي عبد الرازق سيستيل
 محطة آهرباء سندوب ١٠ محمود السيد أحمد محفوظ

أحمد إبراهيم أحمد البحيرىمشيرة   آهرباء المحمودية ١١ 
 مصنع السماد ١٢ أالء أحمد عبد الفتاح محمد 

 مصنع السماد ١٣ االء السيد محمد حسن سعيد 
 مصنع السماد ١٤ سماح عمر أحمد عبدالرازق

 المصرية لالتصاالت ١٥ أحمد الشافعي ابو زيد حندوسة 
ة لالتصاالتالمصري ١٦ أحمد جمال مسعد ابو المعاطى  

 المصرية لالتصاالت ١٧ أحمد شوقي السيد أحمد 
 المصرية لالتصاالت  صبحي  سالم فأحمد عبدا للطي ١٨

 المصرية لالتصاالت ١٩ احمد عوض البدراوى محمد
 المصرية لالتصاالت ٢٠ أحمد فؤاد عبد العزيز عمر

 المصرية لالتصاالت ٢١ أحمد محمد أسماعيل عبد الهادى 
مد محمود أبراهيم النجارأح  المصرية لالتصاالت ٢٢ 

 المصرية لالتصاالت ٢٣ أسالم فخرى على أحمد محمد
 المصرية لالتصاالت ٢٤ أسماعيل عبداللة حسن حامد
 المصرية لالتصاالت ٢٥ أشرف أبراهيم محمد رزق

 المصرية لالتصاالت ٢٦ السعيد فتحى الدمرداش السعدنى 
راهيم راضىالسيد رمضان السيد اب  المصرية لالتصاالت ٢٧ 

 المصرية لالتصاالت ٢٨ امانى صبرى ابراهيم عبد الحميد 
 المصرية لالتصاالت ٢٩ امانى عبد الحميد جمعة مجاهد 

 المصرية لالتصاالت ٣٠ امل رزق محمد غيث
 المصرية لالتصاالت ٣١ امل نجيب نجيب عبد الحليم

تصاالتالمصرية ٣٢ أمينة عماد حسين محمد  لال  
 المصرية لالتصاالت ٣٣ أنتصار محمد محمد السيد

 المصرية لالتصاالت ٣٤ ايمان عبد الفتاح عبد الفتاح النجار
 المصرية لالتصاالت ٣٥ ايمان يوسف يوسف ابراهيم محمد

 المصرية لالتصاالت ٣٦ باسم أحمد آمال محمود 
 

   
 
  



 
 
 
 
 
 
 

  ) اتصاالت(  قسم –ة والثالثة التدريب الميداني لطالب الفرقة الثاني
  التدريب مكان م  الطالب بيانات  

 المصرية لالتصاالت ١ باسم إسماعيل إسماعيل عويس
 المصرية لالتصاالت ٢ بديعة احمد إبراهيم احمد زهران
 المصرية لالتصاالت ٣ تامر أحمد خطاب إبراهيم خطاب

 المصرية لالتصاالت ٤ تحية محمد محمد السعيد 
 المصرية لالتصاالت ٥ حازم إبراهيم عوض آمالو 
 المصرية لالتصاالت ٦ حازم محمد احمد عبد الحميد

 المصرية لالتصاالت ٧ حنان محمد البسيونى الديسطى 
 المصرية لالتصاالت ٨ دينا صالح عباس محمد سالم 
 المصرية لالتصاالت ٩ رحاب رضا احمد جاد يونس

ينى ساهر محمد السيد الشرب  المصرية لالتصاالت ١٠ 
 المصرية لالتصاالت ١١ سمر السيد عبد اللطيف عبد الغفار

 المصرية لالتصاالت ١٢ صالح السيد صالح حسن 
 المصرية لالتصاالت ١٣ عماد يحيى مصطفى محمد

 المصرية لالتصاالت ١٤ آريم آامل على احمد
 المصرية لالتصاالت ١٥ محمد السيد السيد معوض

 المصرية لالتصاالت  سالمة حامد محمد سالمةمحمد ١٦
 المصرية لالتصاالت ١٧ محمد عبد المنعم السعيد محمد 

 المصرية لالتصاالت ١٨ محمود محمد الهادى محمود 
 المصرية لالتصاالت ١٩ مروة إبراهيم ابو الفتوح محمود

 المصرية لالتصاالت ٢٠ مروة عبد الفتاح عبد الحافظ 
 المصرية لالتصاالت  محمد الوآيلمروة على طة ٢١

 المصرية لالتصاالت ٢٢ مى ناجى عبد الرازق حجازى 
 المصرية لالتصاالت ٢٣ هبة ابراهيم عثمان محمد نصر 

 المصرية لالتصاالت ٢٤ هبة عبد الستار عبد الستار سليمان
 المصرية لالتصاالت ٢٥ هيام محمد محمود سالمة

 سنترال المحلة ٢٦ ابراهيم احمد محمد الموجى
 سنترال المحلة ٢٧ احمد محمد أسماعيل بصل

 سنترال المحلة ٢٨ إسالم السيد السيد ميرة 
 سنترال المحلة ٢٩ سمر أحمد صالح الفقى

 سنترال المحلة ٣٠ سميرة جمال محمد عبد الجواد 
 سنترال المحلة ٣١ سهام يحيى ابراهيم حسين 

 سنترال المحلة ٣٢ محمد مجدى عبدالرحمن عبداللطيف
 سنترال المحلة ٣٣ محمد نصر الدين عطوان

 سنترال المحلة ٣٤ مصطفى محمد حسب النبى 
 سنترال المحلة ٣٥ منار حمدى المتولى المنشاوى 

 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

  ) اتصاالت(  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان م  الطالب بيانات  

 آهرباء اسكندرية ١ احمد حسن احمد عقيل 
 شرآة هاربست ٢ احمد محمد علي عارف 

 سنترال ابو بدوي ٣ أسماء محمد خليفة البسطويسي 
 هيئة ميناء دمياط ٤ أسماء محمد فاروق عبد المولي 

 هيئة ميناء دمياط ٥ هبه مسعد سعد 
 جيليكوم ٦ أسماء محمد محمود طه 

اهيم ايمان محمد عيد ابر  جيليكوم ٧ 
 جيليكوم ٨ ريهام السيد حامد يوسف النفاض 

 جيليكوم ٩ سارة رفعت السيد الخولي 
 جيليكوم ١٠ سمر عبد الصبور عبد الحميد 

 جيليكوم ١١ سمر علي حسن نور الدين 
 جيليكوم ١٢ سناء حامد حامد احمد ابراهيم 

 جيليكوم ١٣ فتحية جمال رفعت مصطفي 
دي عبد الغني فلة عبد الها  جيليكوم ١٤ 

 جيليكوم ١٥ ليلي جمال سعد اسكندر 
 جيليكوم ١٦ منار صالح حافظ السيد 

 جيليكوم ١٧ منار محسن السيد متولي 
 جيليكوم ١٨ نورهان عبد الخالق السعيد 

 مرآز الكلي والمسالك البولية ١٩ اشرف محمد عبد اهللا 
ي والمسالك البوليةمرآز الكل ٢٠ الشيماء ابو بكر عبد الحميد   

 مرآز الكلي والمسالك البولية ٢١ الشيماء محمد محمد المتولي 
 مرآز الكلي والمسالك البولية ٢٢ الهام رمضان عوض 

 مرآز الكلي والمسالك البولية ٢٣ ايمان السيد عطية علي 
 مرآز الكلي والمسالك البولية ٢٤ ايمان محمد احمد علي 

حسن حسناء محمود مصطفي   مرآز الكلي والمسالك البولية ٢٥ 
 مرآز الكلي والمسالك البولية ٢٦ دينا يسري حسين ابو زيد 

 مرآز الكلي والمسالك البولية ٢٧ رانيا فتحي عبد الحكيم عثمان 
 مرآز الكلي والمسالك البولية ٢٨ سمر سيد احمد حسن الديب
ليةمرآز الكلي والمسالك البو ٢٩ شيماء الحسيني سعد علي   
 مرآز الكلي والمسالك البولية ٣٠ شيماء السيد عطية احمد 

 مرآز الكلي والمسالك البولية ٣١ شيماء رزق ابراهيم بدر ابو الخير 
 مرآز الكلي والمسالك البولية ٣٢ شيماء عطية حسين عطية 

 مرآز الكلي والمسالك البولية ٣٣ عادل عبد المسيح جولي 
عوض علي صادق عبد المنعم   مرآز الكلي والمسالك البولية ٣٤ 
 مرآز الكلي والمسالك البولية ٣٥ عمرو احمد عبد المنعم 

 
 

   
 
  



 
 
 
 
 
 

 ) اتصاالت (  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان م  الطالب بيانات  

 مرآز الكلي والمسالك البولية ١ عمرو علي رفاعي عوض 
 مرآز الكلي والمسالك البولية ٢ غادة احمد شفيق

 مرآز الكلي والمسالك البولية ٣ فادي جورج عزيز 
 مرآز الكلي والمسالك البولية ٤ محمد حمدي طه عبد الواحد 
 مرآز الكلي والمسالك البولية ٥ محمد شريف السيد شريف 

بوليةمرآز الكلي والمسالك ال ٦ مروة عبد الغني محمد عبد الغني   
 مرآز الكلي والمسالك البولية ٧ مروة معوض عبد المجيد 

 مرآز الكلي والمسالك البولية ٨ مروة مصطفي فهيم 
 مرآز الكلي والمسالك البولية ٩ مني رياض محمد احمد 
 مرآز الكلي والمسالك البولية ١٠ مني فتحي السيد احمد 

  البوليةمرآز الكلي والمسالك ١١ نورا جمال محمد رضوان 
 مرآز الكلي والمسالك البولية ١٢ هويدا محمد عبد العظيم 

 مرآز الكلي والمسالك البولية ١٣ وسام احمد يوسف 
 مرآز الكلي والمسالك البولية ١٤ والء السيد سالمة محمد 
 مرآز الكلي والمسالك البولية ١٥ محمد عطوة السيد احمد 
رباء طلخامحطة آه ١٦ أمنية السيد احمد مندور   

 محطة آهرباء ١٧ ايمان سعد محمد البسيوني  طلخا
 محطة آهرباء ١٨ طلخا بسمة محمد سويلم محمد 

 محطة آهرباء ١٩ بسمة محمد محمد مصطفي  طلخا
 محطة آهرباء ٢٠ حمادة عيد عبد الغفار  طلخا
 محطة آهرباء ٢١ سارة عطية عطية  طلخا

باء طلخامحطة آهر ٢٢ سالي عبد الفتاح خالد   
 محطة آهرباء ٢٣ سلسبيل علي حامد  طلخا
 محطة آهرباء ٢٤ سلمي صبح محمد احمد  طلخا
 محطة آهرباء ٢٥ سوسن البيومي عبده طلخا
 محطة آهرباء ٢٦ شيماء ابراهيم حسن  طلخا
 محطة آهرباء ٢٧ شيماء محمد الصديق طلخا
 محطة آهرباء ٢٨ محمد حمدي صالح شحاته  طلخا
م احمد فؤاد عبد الحي هشا طلخا  محطة آهرباء ٢٩ 

 شرآة آهرباء البحيرة ٣٠ أمنية محمد ابراهيم محفوظ    
 مرآز طب وجراحة العيون ٣١ أميرة توفيق متولي 

 مرآز طب وجراحة العيون ٣٢ خلود يحيي عبد المجيد محمد 
 مرآز طب وجراحة العيون ٣٣ مروة شاآر عبد الغفار 

د الديسطي نورا محمود محم  مرآز طب وجراحة العيون ٣٤ 
 مرآز طب وجراحة العيون ٣٥ ندي محمد البكري المتولي 

 
 

   
 
  

 



 
 
 
 
 

 ) اتصاالت (  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان م  الطالب بيانات  

 الخدمات المالحية باالسكندرية ١ ايمان البسطويسي احمد 
  دمياط–شرآة المصرية لالتصاالت ٢ ايمان السيد محمود حسن  
  دمياط–شرآة المصرية لالتصاالت ٣ ايمان طاهر حامد عيسي 
  دمياط–شرآة المصرية لالتصاالت ٤ راندا رضا نبيه الصديق  
  دمياط–شرآة المصرية لالتصاالت ٥ شيماء محمد محمد المتولي  

  دمياط–لمصرية لالتصاالت شرآة ا ٦ عالء نصر عبد الحافظ 
 شرآة ٧ ايمان عبد المحسن محمود  موبينيل
 شرآة ٨ هبه اهللا احمد محمد  موبينيل

 شرآة فودافون ٩ مصطفي السيد عبد الحميد 
 شرآة فودافون ١٠ عمرو عبد القادر محمد حامد 

 مرآز الحساب العلمي ١١ نورا مصطفي محمد  
لحس اب العلمي مرآز ا ١٢ ريهام رفعت محمد   

 مرآز الحساب العلمي ١٣  نهي محمود عبد السالم
 مرآز الحساب العلمي ١٤ بسمة عز عبد المنعم  
 مرآز الحساب العلمي ١٥ انجي شوقي جودة  
 مرآز الحساب العلمي ١٦ رانيا احمد محمد عبد القادر 
 مرآز الحساب العلمي ١٧ إيمان عباس إبراهيم  
 مرآز الحساب العلمي ١٨  إيمان محمود رمضان 

 مرآز الحساب العلمي ١٩  اشرف محمد عبد اهللا 
 مرآز الحساب العلمي ٢٠  وردة محمد شعبان 

 مرآز الحساب العلمي ٢١  نورا عالء الدين 
 مرآز الحساب العلمي ٢٢  سهير ناصر علي رمضان 
 مرآز الحساب العلمي ٢٣  داليا عبد العزيز الدسوقي

 مرآز الحساب العلمي ٢٤  ن محمد محمدإيمان حمدا
 مرآز الحساب العلمي ٢٥ طارق يحيي عبد الغني احمد  
 مرآز الحساب العلمي ٢٦ محمد إبراهيم عبد الستار  
 مرآز الحساب العلمي ٢٧ محمود عزت راشد محمد  
 مرآز الحساب العلمي ٢٨ احمد محمود السيد سليمان 

  الحساب العلمي مرآز ٢٩ السيد شحاته السيد محمد 
 مرآز الحساب العلمي ٣٠ إسالم محمد آامل بدر  
 مرآز الحساب العلمي ٣١ سامح جالل مصطفي  
 مرآز الحساب العلمي ٣٢ محمود صالح الددموني  
 مرآز الحساب العلمي ٣٣ محمد مجدي عبد الرحمن  

 مرآز الحساب العلمي ٣٤  محمد عبد الستار محسب 
 مرآز الحساب العلمي ٣٥  حسب اهللا عمرو ابراهيم 

 مرآز الحساب العلمي ٣٦ احمد محمد اسماعيل بصل 

   
   
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

  ) اتصاالت(  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 

  التدريب مكان م  الطالب بيانات  
 مرآز الحساب العلمي ١ زينب السيد محمد الوصيف 

 مرآز الحساب العلمي ٢ د السالم دعاء عادل عب 

 مرآز الحساب العلمي ٣ انجي السيد عبد المعطي 

 مرآز الحساب العلمي ٤ زينب المتولي رمضان  

 مرآز الحساب العلمي ٥ ندا إبراهيم محمد عرفات  

 مرآز الحساب العلمي ٦ سارة ممدوح عبد اللطيف 

  مرآز الحساب العلمي ٧ إبراهيم عبد الرحمن جمعه 

 مرآز الحساب العلمي ٨ همت محمد إبراهيم  

 مرآز الحساب العلمي ٩ زينب حامد مصطفي حامد 

 مرآز الحساب العلمي ١٠ ندا محمد البكري  

 مرآز الحساب العلمي ١١ إيمان حلمي إبراهيم الشبيتي  

 مرآز الحساب العلمي ١٢ حسناء فوزي المرغني  

ز الحساب العلمي مرآ ١٣ إبراهيم عبد المنعم محمد   

 مرآز الحساب العلمي ١٤ نورا جمعه احمد البقري 

 مرآز الحساب العلمي عبد الحليم إسماعيل عبد الحليم  ١٥ 

 مرآز الحساب العلمي ١٦ محمد زآريا عبده السيد  

 مرآز الحساب العلمي ١٧ خالد عبد الوآيل إبراهيم  

مي مرآز الحساب العل ١٨ محمد عادل السيد احمد   

 مرآز الحساب العلمي ١٩ سمر احمد فؤاد حسن  

 مرآز الحساب العلمي ٢٠ عاطف عادل سعد عوض  

 مرآز الحساب العلمي ٢١ محمد محمود عبد الوهاب  

 مرآز الحساب العلمي ٢٢ محمود محمد احمد احمد  

   
 

   
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

  ) حاسبات (  قسم–التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان م  الطالب بيانات  

 مصنع سماد ١ أحمد حسن السيد أحمد الجندى طلخا
 مصنع سماد ٢ محمد محمد السيد بدوى طلخا
 شرآة آهرباء ٣ أمل نايل حسن الشربينى طلخا
 شرآة آهرباء ٤ إيمان السيد محمد عطا طلخا
 شرآة آهرباء ٥ لبيبه جمال عبدالجليل طلخا
 شرآة آهرباء ٦ محمود حسام محمد رمضان طلخا

 مصنع الكوآاآوال ٧ شيماء رضوان محمد رضوان
 جيليكوم ٨ محمد الراعى السعيد أبو الغيط

 شرآة الدلتا ٩ محمد محمد السيد محمد بدوى لآلسمده
 شرآة مصر للغزل والنسيج ١٠ منار محمد محمود األدهم
اء دمياطشرآة آهرب ١١ أسماء نعيم عوض نعمان  

 شرآة آهرباء دمياط ١٢ سهام محمد مصطفى النحراوى
 شرآة آهرباء دمياط ١٣ شيماء محمد فهمى مرزوق
 شرآة آهرباء دمياط ١٤ نورا عبد السالم إمام هالل

 شرآة آهرباء دمياط ١٥ هاله محمد السيد بدر
 شرآة آهرباء دمياط ١٦ أحمد مصطفى توفيق الوقف

 شرآة آهرباء دمياط  الباسط اهللا عبد أحمد عبد ١٧
 معمل البرمجيات ١٨ أحمد حسن محمد سالمه
 معمل البرمجيات ١٩ تامر محمد عيد الراضى 
 معمل البرمجيات ٢٠ حسناء عبدالرازق عبده
 معمل البرمجيات ٢١ حنان عابد فتوح السيد
 معمل البرمجيات ٢٢ ريهام محمد عبداهللا
جياتمعمل البرم ٢٣ زاهيه محمد رمضان  

 معمل البرمجيات ٢٤ سالى عبدالحميد أبوالمكارم
العال شيماء آمال أحمد عبد  معمل البرمجيات ٢٥ 

 مستشفى منية النصر ٢٦ حسناء ضياء الدين 
 سنترال المنصوره ٢٧ أحمد الدسوقى آامل

 سنترال المنصوره ٢٨ عمرو محمد محمد الالوندى
 سنترال المنصوره ٢٩ عبدالرحمن حمدى فتوح

 سنترال المنصوره ٣٠ ماجى محمد السعيد محمد أردش
 ميناء دمياط ٣١ إيمان محمد راغب حجازى

 مرآز تكنولوجيا المعلومات بمجلس ميت سلسيل ٣٢ دينا وعيد توفيق محمد سالمه
 شرآة شومان ٣٣ عمرو محمد الشهاوى ابراهيم للبالستيك

 
 
 
   
 

   
 



  
 
 
 
 
 
 

 ) حاسبات( قسم –رقة الثانية والثالثة التدريب الميداني لطالب الف
  التدريب مكان م  الطالب بيانات  

 مرآز الحساب العلمي ١ إيمان عصام الدين صادق  
 مرآز الحساب العلمي ٢ سمر مصطفي عبد العاطي 
 مرآز الحساب العلمي ٣ إيمان بكر محمد محمد  
 مرآز الحساب العلمي احمد حامد عبد المجيد اإلمام ٤ 
 مرآز الحساب العلمي نورا السيد مصطفي المنشاوي ٥ 
 مرآز الحساب العلمي ٦ نجاة علي علي البدراوي  
 مرآز الحساب العلمي ٧ مي أمين والي  
 مرآز الحساب العلمي ٨ مها محمد عبد الجليل حسن  
 مرآز الحساب العلمي ٩ هبه مصطفي فؤاد أمين  

ز الحساب العلمي مرآ ١٠ مي مصطفي فتحي عبد المجيد  
 مرآز الحساب العلمي ١١ شيماء علي عبد العزيز علي  
 مرآز الحساب العلمي ١٢ عزة ابراهيم عبد الرحمن  
 مرآز الحساب العلمي ١٣ ماجدة عبد اهللا احمد محمد  
 مرآز الحساب العلمي ١٤ فاطمة محمد طلعت المرسي 
 مرآز الحساب العلمي ١٥ علياء غنيم علي غنيم  

 مرآز الحساب العلمي ١٦  غادة السيد محمد محمد 
 مرآز الحساب العلمي ١٧ رغده سعد حامد محرم 
 مرآز الحساب العلمي ١٨ احمد مصطفي محمد 
 مرآز الحساب العلمي ١٩ دعاء السيد السيد عبد العزيز 
 مرآز الحساب العلمي ٢٠ هناء يوسف زين الدين  
 مرآز الحساب العلمي ٢١ إيمان فكري محمود إسماعيل  

 مرآز الحساب العلمي ٢٢  محمد السيد علي سالم 
 مرآز الحساب العلمي ٢٣  محمد محمود فؤاد 

 مرآز الحساب العلمي ٢٤  مني علي حافظ نوفل 
 مرآز الحساب العلمي ٢٥  ممتازة محمد عبد العال 

 مرآز الحساب العلمي ٢٦  مني جالل احمد علي 
 مرآز الحساب العلمي ٢٧   احمد فودةوسام إبراهيم

 مرآز الحساب العلمي ٢٨  سهام محمد الدسوقي 

   
   

 
  

 
 



 
 
 
 
 
 

   ) آهرباء(  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان م  الطالب بيانات  

 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ١ مجدى طلبه رزق عكاشه 
تحى ابراهيم متولى عمرو ف  محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ٢ 

 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ٣ محمد صالح الدين مصطفى 
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ٤ فاطمه محمود أحمد حسـن 

 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ٥ معتـز سامى عبد الفتاح 
ــــــــــــامحطة آهرباء طلخـ ٦ أحمد محمد جمعه رزق   

 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ٧ خالد سامى عباس السيد 
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ٨ خالد محمد أحمد الشيلى 
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ٩ أحمد صبرى السيد طـه 
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ١٠ أحمد عاطف الشربينى 

 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا  دعـاء وحيد البغدادي ١١
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ١٢ مها عـوض عنتر عـوض 
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ١٣ هناء أبو الحمد السعودى 

 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ١٤ غادة فتحى عبد الشافى 
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ١٥ هايدى عادل ابراهيم 

 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ١٦ دعاء عادل السيد 
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ١٧ محمد عبد العزيز محمد 
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ١٨ ايمان أمر اهللا رمضان 

 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ١٩ محمد السيد أبو االسعـاد 
طلخـــــــــــــامحطة آهرباء  ٢٠ محمد السيد رجب على   

 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ٢١ أيه عالء عبد العزيز 
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ٢٢ حنان عطيه محمد السيد 

 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ٢٣ عبد الجليل محمد ابراهيم 
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ٢٤ أحمد ابراهيم محمد اسماعيل 

د حامد صالح عباس أمج  محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ٢٥ 
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ٢٦ أنور وجدى أبو المجد 

 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ٢٧ بهاء ابراهيم محمد ابراهيم 
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ٢٨ أحمد حمدى دويدار غنيم 

 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ٢٩ محمد  السعدنى محمد عبد الفتاح 
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ٣٠ هبه على أحمد ابراهيم 

 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ٣١ أيه أحمد ابراهيم مطاوع 
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ٣٢ محمد آمال محمد أحمد 
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ٣٣ محمد تقى الدين الصديق

 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ٣٤ محمد يوسف آمال محمود 
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ٣٥ محمد محمود محمود العدل 

 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ٣٦ مروة عبد الهادى محمود 

   
   

 
  



 
 
 
 
 
 

   ) آهرباء(  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان م  الطالب بيانات  

 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ١ مروة ابراهيم عبد العزيز 
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ٢ شيماء عبد العزيز الشربينى 

 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ٣ نسمه السيد محمود 
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ٤ مى عبد اللطيف ابراهيم 
)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  ٥ محمد صبحى الحسينى   
)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  ٦ محمد خالد محمد منير   
)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  ٧ محمد عابد فتحى داود   

)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  ٨ محمد فوزى عبد السالم   
مد صبرى محمد رضوان مح )جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  ٩   

)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  ١٠ محمد جمال أحمد السعيد   
)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  ١١ سامح محمد على محمد   
)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  ١٢ على أحمد عوض عمر   

د أحمد الدياسطى محم )جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  ١٣   
)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  ١٤ مصطفى السيد عبد الحليم   

)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  ١٥ ممدوح وجيه صابر   
)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  ١٦ أمل محمد مصطفى عبد العزيز   

)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  ١٧ السيدة حسن أبو العال   
)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  ١٨ أمانى أحمد على جير   

)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  ١٩ محمد عبد الكفيل فهيم   
)كوم جيلي( الشرآة اليابانية لالتصاالت  ٢٠ رامى عبد الفتاح عبد الفتاح    

)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  ٢١ أشرف عبد الرازق حسن    
 مصنع سمــاد طلخــــــا ٢٢ أحمد السيد أحمد السيد شرف 

 مصنع سمــاد طلخــــــا ٢٣ هاله جمال المرسى 
 مصنع سمــاد طلخــــــا ٢٤ محمد السيد أحمد أبو فودة 

نع سمــاد طلخــــــامص ٢٥ محمد سامى أحمد عبد العزيز   
 مصنع سمــاد طلخــــــا ٢٦ ندى على عبد القادر 

 مصنع سمــاد طلخــــــا ٢٧ مروة محمد السيد 
 مصنع سمــاد طلخــــــا ٢٨ هبه عبد الرازق موسى 
 مصنع سمــاد طلخــــــا ٢٩ سعاد عبدة أحمد فرحات 

ــــــامصنع سمــاد طلخ ٣٠ أيه محمد حافــظ عبد العزيز   
 مصنع سمــاد طلخــــــا ٣١ فـوزيـه أحمد صابـر الحسينـى 

 مصنع سمــاد طلخــــــا ٣٢ سمر ابراهيم أحمد يسن 
 مصنع سمــاد طلخــــــا ٣٣ محمود محمد عبد الرازق 

 مصـر للغـزل والنسيــج ٣٤ محمود عبد النعيم على 
لنسيــجمصـر للغـزل وا ٣٥ يوسف عبد الغنى عبد الفتاح   
 مصـر للغـزل والنسيــج ٣٦ سوزان فوزي محمد عبد اهللا 

   
 
   

 



  
 
 

 
 
 
 
 
 

   ) آهرباء(  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 

  التدريب مكان م  الطالب بيانات  

 مصـر للغـزل والنسيــج ١ دينا محمد عبد الوهاب الدبشه 

 مصـر للغـزل والنسيــج ٢ محمد محمد الدسوقي 

 مصـر للغـزل والنسيــج ٣ هناء السيد محمود مصباح 

 مصـر للغـزل والنسيــج ٤ دينا محمد السيد رزق 

 آهـــــــرباء البحيــــــرة ٥ سيماء السيد عبد الخالق 

 آهـــــــرباء البحيــــــرة ٦ حاتم بدوى السيد بدوى 

ـــــــرباء البحيــــــرةآه ٧ لمياء ابراهيم جمال الدين   

 آهـــــــرباء البحيــــــرة ٨ فاطمه فايـــد محمد الجتمــــه 

    
 
 
 
 
   

 

  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

   ) ميكانيكا(  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان م  الطالب بيانات  

مشروعات البتروليه واالستشارات الفنيه بتروجيتشرآة ال ١ عاصم محمود عبد الظاهر إبراهيم   
 شرآة المشروعات البتروليه واالستشارات الفنيه بتروجيت ٢ احمد نشأت الحسينى محمد

"معمل طنطا  " شرآة القاهره لتكرير البترول  ٣ مصطفى محمود محمد إسماعيل   
ستشارات الفنيه بتروجيتشرآة المشروعات البتروليه واال ٤ احمد سامح عبد الحاآم العيسوي  

 حسام الدين مصطفى عبد ا  المعادى الجديده٢٩٠ش . شرآة خالده يالقاهرهلعظيم محمود ٥
١٥٥١شرآة عز للدرفله ــ ص بريد  ٦ جمال إبراهيم الشرقاوى الرفاعى  

 العاشر من رمضان ــ المنطقه الصناعيه شرآة مصانع عز للدرفله جمال ابراهيم الشرقاوى الرفعى ٧
 mcvشرآة صيانة سيارات  ٨ محمد ابراهيم محمد مدآور 

 mcvشرآة صيانة سيارات  ٩ آريم عطيه ابوعتمان 
 mcvشرآة صيانة سيارات  ١٠ مروان مسعد ابوالفضل 
 mcvشرآة صيانة سيارات  ١١ احمد محمد زآى محمود
 mcvشرآة صيانة سيارات  ١٢ شريف شعبان سالمه

ينمصطفى وائل السيد شاه  mcvشرآة صيانة سيارات  ١٣ 
 مصنع صقر التابع للهيئة العربيه للتصنيع ١٤ محمد صبرى محمود احمد

 شرآة منصور شيفروليه ١٥ احمد محمد شريف محمد عزت
 شرآة آهرباء خنيزة   البحيره     ١٦ محمود احمد عبدالحى احمد 

)المعادى ( شرآة جابكو للبترول  ١٧ عمرو محمد مصيلحى عبدالحليم الدسوقى  
)بالمعادى ( شرآة جابكو للبترول  ١٨ عبدالحميد خميس عبدالحميد الطحاوى  

)بالمعادى ( شرآة جابكو للبترول  ١٩ سعيد محمد انيس الحفنى   
)بالمعادى ( شرآة جابكو للبترول  ٢٠ احمد عبداهللا احمد على   
)بالمعادى ( شرآة جابكو للبترول  ٢١ عمرو سعيد الرفاعى  

المحلة الكبرى مصر للغزل والنسيج ٢٢ عادل عاطف عبدالخالق الشندى   
المحلة الكبرى مصر للغزل والنسيج ٢٣ محمد مسعد محمد ابراهيم   
المحلة الكبرى مصر للغزل والنسيج ٢٤ محمود على مصطفى جنينه  
 شرآة بتروجيت ــ فرع بور سعيد ٢٥ محمود سمير شحاته محمود

راهيممحمد مسعد محمد اب  شرآة بتروجيت ــ فرع بور سعيد ٢٦ 
سعد سعد سليمانمحمود   شرآة  شرق الدلتا للنقل والسياحه ٢٧ 

 شرآة  شرق الدلتا للنقل والسياحه ٢٨ احمد اسامه سيد احمد الهنداوى
 شرآة  شرق الدلتا للنقل والسياحه ٢٩ فتحى المرسى فتحى المرسى الجرداوى

 شرآة  شرق الدلتا للنقل والسياحه ٣٠ محمد احمد عبدالمنعم الباز
 شرآة  شرق الدلتا للنقل والسياحه ٣١ محمد احمد محمد ابراهيم زهيرى

 شرآة  شرق الدلتا للنقل والسياحه ٣٢ عمرو محمد ابراهيم شعبان
 شرآة  شرق الدلتا للنقل والسياحه ٣٣ اسامه عبدالناصر احمد ابوطالب

يممحمد السباعى عبدالوهاب عبدالحل  شرآة  شرق الدلتا للنقل والسياحه ٣٤ 
 شرآة  شرق الدلتا للنقل والسياحه ٣٥ فوزى عبده عبدالمجيد النملى
 شرآة  شرق الدلتا للنقل والسياحه ٣٦ حازم محمد ابراهيم رضوان

     
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

   ) ميكانيكا(  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان م  الب الطبيانات  

 شرآة  شرق الدلتا للنقل والسياحه ١ شعبان محمد محمود الدومانى
 شرآة  شرق الدلتا للنقل والسياحه ٢ محمود سمير محمود شحاته

 الصحراء الشرقيه والشرآه العامه للبترول ٣ حسام عبدالهادى سعد محجوب
   جابكو/شرآة خليج السويس للبترول ٤ هشام مجدى عرفه عجيله

 شرآة القاهره لتكرير البترول   طنطا ٥ محمد بسيونى ابراهيم البسيونى
٤منصور شيفورليه طنطا طريق القاهرة الكيلو  ٦ طارق مصطفى آامل السيد على  

٤منصور شيفورليه طنطا طريق القاهرة الكيلو  ٧ مصطفى عالء الدين مصطفى احمد  
٤يفورليه طنطا طريق القاهرة الكيلو منصور ش ٨ احمد إبراهيم سليمان الصباغ  
 شرآة القاهرة للبترول لفرع طنطا ٩ محمد زآريا محيى الخولى

 شرآة القاهرة للبترول لفرع طنطا ١٠ إيهاب على جمعه البنا
 شرآة القاهرة للبترول لفرع طنطا ١١ احمد فريز محمد عوض

ع طنطاشرآة القاهرة للبترول لفر ١٢ محمد ربيع السيد ابو الوفا  
 شرآة القاهرة للبترول لفرع طنطا ١٣ عبد الحميد خميس عبد الحميد طحاوى

 محطة آهرباء دمياط ١٤ احمد محمد محمد محمد الجاويش
 محطة آهرباء دمياط ١٥ احمد إبراهيم إبراهيم عبد الهادى

 شرآة ابناء حسن عالم مصنع انتاج البروبلين ببور سعيد ١٦ منصور محمد منصور محمد
 مصنع صقر التابع للهيئة العربيه للتصنيع ١٧ محمد صبرى محمود احمد

 شرآة منصور شيفروليه ١٨ احمد محمد شريف محمد عزت 
 شرآة بيتروجيت للغاز ــ  االسكندريه ١٩ حسن سمير السيد محمد سالم 

 شرآة بيتروجيت للغاز ــ  االسكندريه ٢٠ احمد محمد محمد بدران 
يب يوسف الشاوى إبراهيم طه وه ٢١ )سى  جاز ( الشرآه اآلسبانيه المصرية إلسالة الغاز الطبيعى     

 شرآة بتروجيت ٢٢ محمد ماجد بحيى دعدور 
 شرآة بتروجيت ٢٣ الشحات عبدالرازق ابراهيم 

 شرآة القاهره لتكرير البترول فرع ٢٤ مصطفى وائل شاهين  طنطا
عة السيارات مرسيدس بينز االسككندريه سموحةالشرآة الوطنيه لصنا ٢٥ قنديل جمال قنديل  

 الشرآه الوطنيه بصناعية سيرات مرسيدس بينز ٢٦ يحيى احمد شوقى 
 مرسيدس بنز ـــ االسكندريه  ــ  سموحه ٢٧ محمد هشام العشرى 

 مرسيدس بنز ـــ االسكندريه  ــ  سموحه ٢٨ محمد محمد محمود جابر طلبه 
ر مصطفى محمود حسين دويدا  مرسيدس بنز ـــ االسكندريه  ــ  سموحه ٢٩ 

 مرسيدس بنز ـــ االسكندريه  ــ  سموحه ٣٠ محمد مصطفى محمد مصطفى 
 مرسيدس بنز ـــ االسكندريه  ــ  سموحه ٣١ محمد محمد عبد الباسط  زايد

 مرسيدس بنز ـــ االسكندريه  ــ  سموحه ٣٢ باسم حامد عزت سليم 
قاوى نور الدين احمد الشر  مرسيدس بنز ـــ االسكندريه  ــ  سموحه ٣٣ 

   
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

   ) نســــيج(  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان م  الطالب بيانات  

  المحلة الكبري –شرآة مصر  ١ اماني محمد محمد هاني 
 محمد سالم محمد  ٢  المحلة الكبري –يج شرآة مصر للغزل والنسسالم 

  المحلة الكبري –شرآة مصر  ٣ ايمان طايع مصطفي عبد الحميد 
  المحلة الكبري –شرآة مصر  ٤ محمود محمد مصطفي صادق 

  المحلة الكبري –شرآة مصر  ٥ محمد مرتضي فؤاد حسن 
  المحلة الكبري –شرآة مصر  ٦ سامح سمير علي المهدي 
 اماني عادل محمو ٧  المحلة الكبري –شرآة مصر للغزل والنسيج د غازي 

 والء يحيي محسن ٨  المحلة الكبري –شرآة مصر للغزل والنسيج  
 هبه محمود محمد ٩  المحلة الكبري –شرآة مصر للغزل والنسيج  الغوطي 

 والء حسن السيد  ١٠  المحلة الكبري –شرآة مصر للغزل والنسيج صالح 
  المحلة الكبري –شرآة مصر   احمد محمود زغلول محمد ١١

 مني محمود عو ١٢  المحلة الكبري –شرآة مصر للغزل والنسيج ض المتولي 
 ايمان اسماعيل ع ١٣  المحلة الكبري –شرآة مصر للغزل والنسيج بد الدايم 

 رشا طلعت الشبرا ١٤  المحلة الكبري –شرآة مصر للغزل والنسيج وي 
  المحلة الكبري –شرآة مصر  ١٥ السيد محمود عبد الفتاح 
 داليا حسين فرج  ١٦  المحلة الكبري –شرآة مصر للغزل والنسيج ريحان

 سمر محمد احمد  ١٧  المحلة الكبري –شرآة مصر للغزل والنسيج عبد الغفار 
 ايمن مجدي عبده  ١٨  المحلة الكبري –شرآة مصر للغزل والنسيج العسيلي 
 رانيا عاطف السيد ١٩  المحلة الكبري –شرآة مصر للغزل والنسيج  حسين 

 نسمه محمد عبد ا ٢٠  المحلة الكبري –شرآة مصر للغزل والنسيج لعليم 
 هناء محمد هالل ا ٢١  المحلة الكبري –شرآة مصر للغزل والنسيج حمد 
 منة اهللا مصطفي ا ٢٢  المحلة الكبري –شرآة مصر للغزل والنسيج حمد 
 هند رضا فتحي م ٢٣  المحلة الكبري –شرآة مصر للغزل والنسيج د حم

 وفيقه عماد احمد  ٢٤  المحلة الكبري –شرآة مصر للغزل والنسيج الصاوي  
 محمد جمال  ٢٥  المحلة الكبري –شرآة مصر للغزل والنسيج حمدي نجا 

 محمد مجدي آامل ٢٦  المحلة الكبري –شرآة مصر للغزل والنسيج  
 فاطمة مقبل محمد ٢٧  المحلة الكبري –شرآة مصر للغزل والنسيج خليل  

 فاطمة الزهراء م ٢٨  المحلة الكبري –شرآة مصر للغزل والنسيج حمد رجب 
 عال عثمان محمد  ٢٩  المحلة الكبري –شرآة مصر للغزل والنسيج محمد ابراهيم 

 سمر محمد شوقي ٣٠  المحلة الكبري –شرآة مصر للغزل والنسيج  محمد 
يرين خالد محمدش   المحلة الكبري –شرآة مصر للغزل والنسيج  السبكي   ٣١ 

 شريف عصام الص ٣٢  المحلة الكبري –شرآة مصر للغزل والنسيج اوي 
 علي احمد آمال ع ٣٣  المحلة الكبري –شرآة مصر للغزل والنسيج بد الفتاح 

   
 
 
 

 



   
 

  
 
 
 
 
 

  التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة  

 العنوان م بيانات مكان التدريب  مجال التدريب 
 المحلة الكبري ١  –شرآة مصر للغزل والنسيج   انتاج-نسيج 

 المنصورة ٢ الشرآة المصرية لالتصاالت  اتصاالت 
 طنطا ٣  شرق الدلتا–الشرآة المصرية لالتصاالت  تصاالت ا

 ٤  -شرآة الدلتا للغزل والنسيج  طنطا نسيج 
 المنصورة ٥  محافظة الدقهلية–مديرية اإلسكان والمرافق  مدني 

 سندوب ٦  صوامع المنصورة ومرآز التدريب–مطاحن شرق الدلتا  جميع الشعب
 دمياط ٧ هيئة ميناء دمياط البحري جميع الشعب 
 طلخا ٨  طلخا- المنصورة –اء وسط الدلتا إلنتاج الكهرب جميع الشعب 
 طلخا ٩ شرآة الدلتا لألسمدة والصناعات الكيماوية جميع الشعب 

 حلوان  ١٠ ٩٩٩ القاهرة – حلوان –مصنع حلوان لآلالت والمعدات  انتــاج 
 جامعة المنصورة ١١ "معمل هندسة الحاسبات " قسم هندسة الحاسبات والنظم  حاسبات 
 المحلة الكبري ١٢ "المحلة الكبري " صر للغزل والنسيج والصباغة شرآة الن نسيج 

 جامعة المنصورة ١٣  جامعة المنصورة–مرآز الحساب العلمي   اتصاالت-حاسبات 
 سندوب ١٤ شرآة مصر للزيوت والصابون  جميع الشعب
 المنصورة ١٥ مرآز أمراض الكلي والمسالك البولية حاسبات 
 دمياط ١٦ باء دمياطمحطة توليد آهر آهرباء 
لشيخ نسيج   آفر ا ١٧ مصنع غزل آفر الشيخ
 دمياط ١٨ "ديتاتكس " شرآة دمياط للغزل والنسيج  نسيج

 القاهرة ١٩ هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة حاسبات 
 جامعة المنصورة ٢٠  جامعة المنصورة–مرآز الجهاز الهضمي   اتصاالت-حاسبات 
 جامعة المنصورة ٢١ مرآز طب وجراحة العيون  اتصاالت-حاسبات 

 جامعة –آلية الهندسة ٢٢ مرآز الدراسات والبحوث   مدني 
 المنصورة

 بنها ٢٣ شرآة بنها للصناعات االلكترونية  إنتاج 
 بورسعيد ٢٤  بورسعيد-الشرآة األسبانية المصرية السالة الغاز الطبيعي  ميكانيكا 
 االسكندرية االسكدندرية " مرسيدس بنز " وطنية لصناعة السيارات الشرآة ال ٢٥ ميكانيكا 
 القاهرة  المعادي –شرآة راشبيتكو للبترول  ٢٦ ميكانيكا 
  طنطا–شرآة القاهرة للبترول  ٢٧ طنطا ميكانيكا 
 البحر االحمر  البحر االحمر –شرآة جبل الزيت للبترول  ٢٨ ميكانيكا 
 مرسي مطروح  مرسي مطروح – توليد الكهرباء البخارية محطة ٢٩ ميكانيكا 
 حلوان  حلوان –مصنع الحديد والصلب  ٣٠ ميكانيكا 

 
 
 
 
 



   
 

  
 
 
 
 

 
  التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة  

 العنوان م بيانات مكان التدريب  مجال التدريب 
  البحيرة-المحمودية ٣١ ية محطة توليد الكهرباء المحمود آهرباء
 االسماعيلية ٣٢  االسماعيلية –محطة ابو سلطان لتوليد الكهرباء  آهرباء

 القاهرة ٣٣  القاهرة –شرآة منصور شيفورليه  ميكانيكا 
 ٣٤  جمصه –شرآة حقول ابو ماضي  جمصه ميكانيكا 

 ٣٥  طنطا-شرآة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية  طنطا انيكا ميك
يد ميكانيكا   بورسع ٣٦  بورسعيد –شرآة ابناء حسن عالم 
 القاهرة ٣٧  القاهرة – الهيئات العامة للتصنيع –مصنع صقر  ميكانيكا 
 القاهرة ٣٨  المعادي –شرآة خالدة بالقاهرة  ميكانيكا 
 ٣٩ شرآة بتروجيت  طنطا ميكانيكا 
 حلوان ٤٠ شرآة حلوان لالالت والمعدات  كا ميكاني
 بورسعيد ٤١ شرآة بتروجيت لالنشاءات البترولية  آهرباء

 دمياط ٤٢ دمياطالشرآة المصرية لالتصاالت  اتصاالت 
 ٤٣  بتروجاز –شرآة الغازات البترولية  طلخا ميكانيكا
 حلوان ٤٤  الحربي٥٤مصنع  إنتاج

 ورة المنص-اجا ٤٥  فرع اجا -   mcvشرآة صيانة سيارات   ميكانيكا 
 االسكندرية ٤٦ شرآة عز للدرفلة  ميكانيكا 
 القاهرة ٤٧ شرآة جابكو للبترول  ميكانيكا 
 بورسعيد ٤٨ شرآة بتروجيت فرع بورسعيد  ميكانيكا 
 المنصورة ٤٩ شرق الدلتا للنقل والسياحة  ميكانيكا 
 دمياط ٥٠ محطة توليد الطاقة الكهربية  آهرباء 
 دمياط ٥١ حاويات شرآة دمياط لتداول ال انتاج 
 المنزلة ٥٢ سنترال المنزلة  اتصاالت
 آفر الدوار ٥٣  آفر الدوار –محطة توليد الطاقة الكهربية  آهرباء 
 القاهرة ٥٤   pep Arab شرآة  حاسبات
 القاهرة  القاهرة -  Schnider Eleticشرآة  ٥٥ آهرباء 

   ٥٦ 
   ٥٧ 
   ٥٨ 
   ٥٩ 
   ٦٠ 

 
 



   
 
  

 
 
 
 

 التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة

أعــــداد الطالب  م بيانات مكان التدريب  مجال التدريب 
  ١٠٠ ١  المحلة الكبري–شرآة مصر للغزل والنسيج   انتاج-نسيج 

 ٣٥ ٢  سنترال وسط الدلتا–الشرآة المصرية لالتصاالت  اتصاالت 
 ١١٠ ٣  شرق الدلتا–صاالت الشرآة المصرية لالت اتصاالت 
 ١ ٤  طنطا-شرآة الدلتا للغزل والنسيج  نسيج 
 ٧٩ ٥  محافظة الدقهلية–مديرية اإلسكان والمرافق  مدني 

 ٣٠ ٦  صوامع المنصورة ومرآز التدريب–مطاحن شرق الدلتا  جميع الشعب
 ٤٠ ٧ هيئة ميناء دمياط البحري جميع الشعب 
 ٤٤٢ ٨  طلخا- المنصورة –ج الكهرباء وسط الدلتا إلنتا جميع الشعب 
 ٢٤٥ ٩ شرآة الدلتا لألسمدة والصناعات الكيماوية جميع الشعب 

 ٩ ١٠ ٩٩٩ القاهرة – حلوان –مصنع حلوان لآلالت والمعدات  انتــاج 
 ١٢ ١١ "معمل هندسة الحاسبات " قسم هندسة الحاسبات والنظم  حاسبات 
 ٨ ١٢ "المحلة الكبري " لنسيج والصباغة شرآة النصر للغزل وا نسيج 

 ٨٠ ١٣  جامعة المنصورة–مرآز الحساب العلمي   اتصاالت-حاسبات 
 ٢٥ ١٤ شرآة مصر للزيوت والصابون  جميع الشعب
 ٧٢ ١٥ مرآز أمراض الكلي والمسالك البولية حاسبات 
 ١٧ ١٦ محطة توليد آهرباء دمياط آهرباء 
 ١ ١٧ مصنع غزل آفر الشيخ نسيج 
 ٤ ١٨ "ديتاتكس " شرآة دمياط للغزل والنسيج  نسيج

 ١ ١٩ هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة حاسبات 
 ٤٣ ٢٠  جامعة المنصورة–مرآز الجهاز الهضمي   اتصاالت-حاسبات 
 ٢٩ ٢١ مرآز طب وجراحة العيون  اتصاالت-حاسبات 

 ٤٠ ٢٢ مرآز الدراسات والبحوث  مدني 
 أي عدد ٢٣ شرآة بنها للصناعات االلكترونية  إنتاج 

 ٦ ٢٤  بورسعيد-الشرآة األسبانية المصرية السالة الغاز الطبيعي  ميكانيكا 
 ١٠ االسكدندرية " مرسيدس بنز " الشرآة الوطنية لصناعة السيارات  ٢٥ ميكانيكا 
 ٥  المعادي –شرآة راشبيتكو للبترول  ٢٦ ميكانيكا 
 ٧  طنطا– القاهرة للبترول شرآة ٢٧ ميكانيكا 
 ٣  البحر االحمر –شرآة جبل الزيت للبترول  ٢٨ ميكانيكا 
 ٤  مرسي مطروح –محطة توليد الكهرباء البخارية  ٢٩ ميكانيكا 
 ١١  حلوان –مصنع الحديد والصلب  ٣٠ ميكانيكا 

 
 
 
 
 



 
  

 
 
 

 

 التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة

أعــــداد الطالب  م بيانات مكان التدريب  مجال التدريب 

 ٥ ٣١ محطة توليد الكهرباء المحمودية  آهرباء

 ٦ ٣٢  االسماعيلية –محطة ابو سلطان لتوليد الكهرباء  آهرباء

 ٩ ٣٣  القاهرة –شرآة منصور شيفورليه  ميكانيكا 

 ١٠ ٣٤  جمصه –شرآة حقول ابو ماضي  ميكانيكا 

 ٣ ٣٥  طنطا-آة المشروعات البترولية واالستشارات الفنية شر ميكانيكا 

 ١٢ ٣٦  بورسعيد –شرآة ابناء حسن عالم  ميكانيكا 

 ٤ ٣٧  القاهرة – الهيئات العامة للتصنيع –مصنع صقر  ميكانيكا 

 ١٠ ٣٨  المعادي –شرآة خالدة بالقاهرة  ميكانيكا 

 ١٠ ٣٩ شرآة بتروجيت  ميكانيكا 

 ١٠ ٤٠ ة حلوان لالالت والمعدات شرآ ميكانيكا 

 
توجد بعض الشرآات لم يصل منه رد علي الخطابات المرسلة اليها من قبل الكلية وهناك بعض الشرآات ** 

تم التدريب بها دون إرسال خطابات لها من قبل الكلية وذلك من خالل قيام بعض الطالب باستخراج خطابات 
 خاصة لهذه الشرآات 



   
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 ) مدني (  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا ايه علي رشدي علي عيسي ١
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد جمال احمد البسيوني ٢
 لمقاولون العرب فرع شمال الدلتاا احمد محمد انور عطية خطاب ٣
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد محمد عباس محمد السيد ٤
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد محمد منير عبد الرؤف عبد السالم ٥
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا اسالم علي عبد الحميد قاسم ٦
 لمقاولون العرب فرع شمال الدلتاا اسالم محمود سامح محمد حجازي ٧
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا السعيد فتحي عبد النبي علي عبد الرحمن ٨
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا اميرة محمد حسن توفيق ٩
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا ايمان حسن حسن المتولي صبح ١٠
 العرب فرع شمال الدلتاالمقاولون  بهاء حسين رياض محمود ١١
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا حسام الدين السيد مجاهد محمود ١٢
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا حسام الدين محمد النفادي النجار ١٣
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا خالد محمد احمد السيد شرف الدين ١٤
 قاولون العرب فرع شمال الدلتاالم رحاب السيد سعد الشرباصي خضر ١٥
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا رفيق شعبان رفيق المغازي ١٦
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا سراج الدين محمود زغلول محمود ١٧
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا سمير طه محمد جمعة النشار ١٨
 اولون العرب فرع شمال الدلتاالمق غادة الشربيني حسين حسين الشربيني ١٩
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا غادة محمود السيد محمد ٢٠
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا فاطمة يوسف محمد عواد ٢١
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد ابراهيم عبد الفتاح النجار ٢٢
 رب فرع شمال الدلتاالمقاولون الع محمد الحسيني ياقوت فرج مندور ٢٣
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد ربيع زآي جوهر محمد ٢٤
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد عاطف علي عطية ٢٥
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد عبد الخالق سعد عبد الخالق حسانين ٢٦
 فرع شمال الدلتاالمقاولون العرب  محمد علي عبد العزيز الشوبكي ٢٧
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمود عبد العزيز احمد عبد العزيز ٢٨
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمود محمد بديع البربري ٢٩
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا مورا محب ظريف منير ميخائيل ٣٠
 ون العرب فرع شمال الدلتاالمقاول ميادة عبد المعبود محمد ابراهيم العزب ٣١
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا هند زين العابدين ابراهيم يوسف ٣٢
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد صالح احمد متولي شعيب ٣٣
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا رامي حامد آامل محمد سليم ٣٤
 فرع شمال الدلتاالمقاولون العرب  محمد السعيد محمد سالم ٣٥

 
 



 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 ) مدني (  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
ستشارات الهندسية مرآز الدراسات والبحوث واال احمد ابراهيم ابراهيم غانم ١
ستشارات الهندسية ث واالمرآز الدراسات والبحو احمد حسين السيد عبد اهللا االشرم ٢
ستشارات الهندسية مرآز الدراسات والبحوث واال احمد عبد المعبود محمد السيد ٣
ستشارات الهندسية مرآز الدراسات والبحوث واال احمد محمد عبد العظيم محمد ٤
ستشارات الهندسية مرآز الدراسات والبحوث واال احمد منصور احمد زهر ٥
ت عبد الرحيم صالحاسالم آساب نشأ ٦ ستشارات الهندسية مرآز الدراسات والبحوث واال 
ستشارات الهندسية مرآز الدراسات والبحوث واال اسالم محمد احمد علي السعودي ٧
ستشارات الهندسية مرآز الدراسات والبحوث واال اسماء علي حسن زيد ٨
ستشارات الهندسية  واالمرآز الدراسات والبحوث السيد صالح السيد المهدي عويضة ٩
ستشارات الهندسية مرآز الدراسات والبحوث واال الشاذلي احمد الشاذلي عبد اللطيف البكري ١٠
ستشارات الهندسية مرآز الدراسات والبحوث واال امير سعد رمضان عبد الفتاح ١١
ستشارات الهندسية مرآز الدراسات والبحوث واال عالء رضوان بديع حجازي ١٢
ستشارات الهندسية مرآز الدراسات والبحوث واال محمد رفعت ابراهيم ياسين ١٣
ستشارات الهندسية مرآز الدراسات والبحوث واال محمد رمضان آمال محمد ابو شريحة ١٤
ستشارات الهندسية مرآز الدراسات والبحوث واال محمد فاضل فتوح المتولي سرحان ١٥
ستشارات الهندسية الدراسات والبحوث واالمرآز  محمد مصطفي محمد ربيع ١٦
ستشارات الهندسية مرآز الدراسات والبحوث واال محمود عطية عطية ابراهيم ١٧
ستشارات الهندسية مرآز الدراسات والبحوث واال محمود مصطفي السيد علي سالمة ١٨
ندسية ستشارات الهمرآز الدراسات والبحوث واال مصطفي محمد السيد احمد آشيفة ١٩
ستشارات الهندسية مرآز الدراسات والبحوث واال هبه محمد ابو العال مصطفي ٢٠
ستشارات الهندسية مرآز الدراسات والبحوث واال وليد محمد عبد القادر سيد احمد ٢١
ستشارات الهندسية مرآز الدراسات والبحوث واال اسالم يحي اسماعيل يحي زرد ٢٢
راحمد محمد رمضان منصو ٢٣ ستشارات الهندسية مرآز الدراسات والبحوث واال 
  العبد-الشرآة المساهمة المصرية للمقاوالت  ساري حامد معاذ حامد محمد ٢٤
  العبد-الشرآة المساهمة المصرية للمقاوالت  محمد السيد صادق مباشر ٢٥
  العبد-اوالت الشرآة المساهمة المصرية للمق عبد الناصر عبد الرازق عبد العظيم الديب ٢٦
  العبد-الشرآة المساهمة المصرية للمقاوالت  نجالء فتحي صالح ابراهيم ٢٧
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية احمد رضا عبده محمد رضا ٢٨
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية احمد فتحي محمد محمد ٢٩
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية احمد محمد المتولي ابو السعد الزاوية ٣٠
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية السيد رمضان صبري احمد الشويحي ٣١
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية ايمن محمود حسن حسن ٣٢
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية روماني جورجي عوض ميخائيل عبده ٣٣
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية سامح مينا سامي مينا الجندي ٣٤
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية فادي ناجي سليمان ابراهيم ٣٥

 
 



   
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 ) مدني (  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية محمد عبد العزيز عبد المنصف محمد ١
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية مينا عاطف آيرلس ميخائيل جرجس ٢
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية هشام محمد عبد العليم محمد بدوي ٣
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية هشام محمد محمد السعيد التهامي ٤
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية احمد محمد عبد اللطيف عبد اللطيف علي ٥
 النصر لإلنشاءات احمد احمد ابو المعاطي دهيم ٦
 النصر لإلنشاءات احمد حسني محمد احمد شلتوت ٧
إلنشاءاتالنصر ل احمد سامي ابو هيكل سيد احمد سبله ٨  
 النصر لإلنشاءات احمد مسعد ابراهيم السيسي ٩
 النصر لإلنشاءات رضا حامد محمد الشحات ١٠
 النصر لإلنشاءات محمد علي عبد الفتاح علي حسن ١١
 مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ابراهيم طه طه مصطفي ابو النور ١٢
حمصر العمال االسمنت المسل احمد مسعد السيد خليف ١٣  
 مصر العمال االسمنت المسلح سمر سعد محمد احمد ابو العزم ١٤
 مصر العمال االسمنت المسلح سمر محمد اسماعيل احمد ١٥
 مصر العمال االسمنت المسلح محمد مصطفي االمام الحداد ١٦
  جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة  احمد عبد الهادي  ابو النصر علي حليمة ١٧
محمد حامد مطاوعخالد  ١٨   جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة  
  جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة  سارة حسن عبد الرحيم عبد الحميد ١٩
  جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة  سارة محمد احمد الزميتي ٢٠
  لجديدة جهاز االسكان والتعمير بدمياط ا شيماء سمير يوسف عبد العزيز ٢١
  جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة  عصام محمود احمد ابراهيم ٢٢
  جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة  عمرو مجدي طاهر احمد الطريسي ٢٣
  جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة  عمرو محمد محمد المهدي النواصري ٢٤
  جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة  ماجد جابر السيد سليم عبد الرحيم ٢٥
  جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة  محمد عبد اهللا محمد محمد ابو جالل ٢٦
  جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة  محمد فتحي محمد سليمان ٢٧
  جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة  هاجر صفوت محمد عوض النجار ٢٨
ني عبد الوهاب عيد الهالليها ٢٩   جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة  
  جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة  احمد محمد احمد الزميتي ٣٠
  جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة  رامي محمد عبد الوهاب الشربيني عامر ٣١
   المرافق بدمياطمديرية االسكان و محمد سعد محمد عبد ربه يوسف ٣٢
 ميناء دمياط دعاء السيد إبراهيم معاطي ٣٣
 ميناء دمياط احمد سامي احمد حسانين السيد ٣٤
 آهرباء طلخا احمد طلعت السعيد السيد الشرقاوي ٣٥

 
 



   
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 ) مدني (  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
 لتدريب  امكان   الطالب بيانات  م
 آهرباء طلخا محمد حسن عبده الباجوري ١
 آهرباء طلخا ميشيل عماد شوقي اسحق ٢
 مختار ابراهيم -المقاوالت المصرية  محمد عوض عوض محمد عوض ٣
 الجيزة للمقاوالت احمد محمد علي هيكل ٤
 الجيزة للمقاوالت احمد مصطفي عبد الجليل برآات ٥
ريفمحمد السيد عبد الكريم الش ٦  الجيزة للمقاوالت 
 معمل المحاآاة ومعمل ميكانيكا التربة واألساسات رباح احمد موسي طه ٧
 معمل المحاآاة ومعمل ميكانيكا التربة واالساسات احمد السيد محمد رجب ٨
 معمل المحاآاة ومعمل ميكانيكا التربة واالساسات ايهاب محمد لطفي عبد النبي ٩
جالداحمد محسن سعد شتا ال ١٠  معمل المحاآاة ومعمل ميكانيكا التربة واالساسات 
 ادارة مياه دمياط محمود اشرف محمد احمد المنجي ١١
 مجلس مدينة منية النصر سحر علي عبد المقصود السيد ١٢
 مجلس مدينة منية النصر محمد احمد عبد المنعم عطية العيسوي ١٣
جلس مدينة منية النصرم محمد عبد الوهاب السيد عبد الوهاب السيد ١٤  
 مجلس مدينة منية النصر محمد ابراهيم السيد عبده فرج ١٥
 مجلس مدينة شربين احمد الحسانين احمد عبد الوهاب عبية ١٦
 مجلس مدينة شربين شيرين شكري عبد المنعم عبد السالم شبكه ١٧
 مجلس مدينة شربين محمد ثروت النبوي السيد عطية ١٨
حامد عيد الغندورمحمد ابراهيم  ١٩  مجلس مدينة شربين 
  دقهلية-مجلس مدينة المطرية  عبد العزيز عبد الرافع احمد عبد اهللا العشماوي ٢٠
 مجلس مدينة دآرنس مجدي شكري ايراهيم حسن ٢١
 مجلس مدينة السنبالوين أسامة محمد طه علي إسماعيل ٢٢
 مجلس مدينة السنبالوين دعاء نصر علي عرفة الحضري ٢٣
 مجلس مدينة ميت غمر احمد محمد محمد عبد الهادي عثمان ٢٤
 مجلس مدينة ميت سلسيل محمد احمد زآي السيد البسيونى ٢٥
 مجلس مدينة ميت سلسيل سماح إبراهيم محمد حبيب ٢٦
 مجلس مدينة ميت سلسيل حسن سعد حسن إبراهيم األمير ٢٧
سيلمجلس مدينة ميت سل حسام يحي لطفي عبد العزيز ٢٨  
 مجلس مدينة ميت سلسيل مصطفي محمد عبد اللطيف ابو العز ٢٩
 مجلس مدينة بلقاس احمد محمد احمد الحسانين ٣٠
 مجلس مدينة بلقاس سمر عبد الخالق محمد محمد طه ٣١
 مجلس مدينة بلقاس محمد السادات مصباح رزق ٣٢
 مجلس مدينة بلقاس محمود محمد محمود محمد بطاطا ٣٣
لقادر فتحي عبد القادر الطحانعبد ا ٣٤  مجلس مدينة سمنود غربية 
 مجلس مدينة سمنود غربية عمرو محمد يوسف البدري ٣٥
 مجلس مدينة سمنود غربية محمود محمد امين ابو عصر ٣٦

 



 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 ) مدني (  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
 لتدريب  امكان   الطالب بيانات  م
  دقهلية-مجلس مدينة الجمالية  محمد محمد عبد الفتاح محمد عطا ١
 الوحدة المحلية بمحلة دمنة محمود محمد محمود عوض دويدار ٢
 الوحدة المحلية بمحلة دمنة مصطفي السعيد السعيد علي سبله ٣
 مجلس مدينة أجا إسماعيل زاهر محمد إسماعيل ٤
  مدينة أجامجلس يحي جمال بدوي محمود ٥
  دمياط–مجلس مدينة الزرقا  محمد طه صادق عبد المحسن شتيه ٦
  دمياط–مجلس مدينة الزرقا  مصطفي عبد الفتاح محمود حسانين ٧
 مجلس مدينة المحلة الكبري عالء محمد السيد الكناني ٨
 مجلس مدينة المحلة الكبري عمرو عبد الحي البنداري غنيم ٩
سيد النعناعيمحمد احمد سعد ال ١٠  مجلس مدينة المحلة الكبري 
 مجلس مدينة المحلة الكبري محمد السيد علي البالوي ١١
 مجلس مدينة المحلة الكبري محمد محسن السيد غانم اسماعيل ١٢
 مجلس مدينة المحلة الكبري مروة صبحي عبد الستار الشافعي ١٣
بريمجلس مدينة المحلة الك مصطفي خليل اسماعيل السيد ١٤  
 مجلس مدينة بيال آفر الشيخ نها جمعة بدير عبد العزيز ١٥
 مجلس مدينة بيال آفر الشيخ محمد عادل محمد المغازى ١٦
  آفر الشيخ–مجلس مدينة دسوق  احمد الجيوشي احمد محمد مطاوع ١٧
  آفر الشيخ–مجلس مدينة دسوق  هيثم حامد محمد عبد الرحيم ١٨
لس مدينة تمي االمديدمج محمد صالح محمد علي ١٩  
 مجلس مدينة تمي االمديد محمد حسام الدين محمد ابراهيم ٢٠
 مجلس مدينة تمي االمديد عرفة عبد المعطي ابراهيم عبد المعطي ٢١
 مجلس مدينة تمي االمديد رضا محمد عبد المنعم محمد ٢٢
  هيئة االبينة التعليمية  نسمة محمد السيد علي الدين ٢٣
لسيد محمد محمد شحتوسارة ا ٢٤   بجنوب سيناء–هيئة االبينة التعليمية  
 المقاولون العرب فرع القاهرة ايمان محمود عبد المقصود محمد الشربيني ٢٥
 المقاولون العرب فرع طنطا محمد صادق محمد طايل ٢٦
 ادارة ري شرق الدقهلية خلود البيومي علي البيومي عز الدين ٢٧
عديةاحمد احمد محمد س ٢٨  ادارة ري شرق الدقهلية 
  ري شرق الدقهليةإدارة زهراء عبد الناصر آمال محمود ٢٩
 الشرآة العربية الستصالح األراضي احمد محمد وجدي محمد حلمي يونس ٣٠
 الشرآة العربية الستصالح األراضي أمير محمد عز الدين عبد الرازق جابر ٣١
 ن العرب فرع شمال الدلتاالمقاولو ايه محمد سعد حسنين الشاعر ٣٢
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا ابتسام محمد احمد حسن ناجي ٣٣
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا ابراهيم رجب رمضان دردير مصطفي ٣٤
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا ابراهيم عثمان متولي محمد ٣٥

 



   
 

 
 
 
 
 

 ) مدني (  قسم –لثانية والثالثة التدريب الميداني لطالب الفرقة ا
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا ابراهيم محمد عبد العزيز معوض العاصي ١
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا ابراهيم محمد عبد المنعم ابراهيم احمد ٢
لعرب فرع شمال الدلتاالمقاولون ا ابراهيم محمد عبد الوهاب محمد علي ٣  
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا ابراهيم يسري زين العابدين محمد ٤
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد ابراهيم الصاوي عبد المطلب ٥
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد ابراهيم عبد اللطيف اسماعيل ٦
وداحمد ابراهيم عبد المنعم عبد المقص ٧  المقاولون العرب فرع شمال الدلتا 
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد اسامة احمد الديب ٨
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد اسماعيل الرفاعي ابو النور ٩
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد الدسوقي احمد احمد شتيوي ١٠
لمقاولون العرب فرع شمال الدلتاا احمد بدر الدين محمد السباعي ١١  
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد ثروت احمد ابو حشيش ١٢
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد حمودة رمضان السماحي ١٣
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد ربيع ابراهيم مرسي ١٤
فرع شمال الدلتاالمقاولون العرب  احمد صالح محمد رزق المشد ١٥  
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد عادل محمد عبد السالم مشالي ١٦
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد عادل محمد فتحي ابراهيم ١٧
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد عبد الحميد احمد ابو زايد ١٨
ن العرب فرع شمال الدلتاالمقاولو احمد عبد الحميد الشحات سليمان ١٩  
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد عبد اهللا محمد عبد الجليل ٢٠
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد علي احمد عبد الهادي ٢١
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد علي عطا محمد ٢٢
تاالمقاولون العرب فرع شمال الدل احمد عوض احمد عوض ٢٣  
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد عيد محمد العشر ٢٤
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد فاروق محمد الشريف ٢٥
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد محمد اشرف عبد الرحمن محمد ادريس ٢٦
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد محمد السيد المرسي السيد ٢٧
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد محمد سعد محمد القال ٢٨
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد محمد شريف محمد فوزي البربري ٢٩
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد محمد عبد الباري الطنطاوى ٣٠
الدلتاالمقاولون العرب فرع شمال  احمد محمد عبد الفتاح ابو الخير ٣١  
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد مصطفي محمد عبد اللطيف العيسوي ٣٢
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد نادي عبد المغني محمد مصطفي ٣٣
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد نبيل هاشم حسين سليم ٣٤
عرب فرع شمال الدلتاالمقاولون ال اسامة محمد ابو العنين حسنين بحبح ٣٥  
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا اسالم احمد عيسي عمر بدر ٣٦

 
 

   
 



  
 
 
 
 
 
 

 ) مدني (  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا اسالم احمد محمد عبد المجيد ١
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا اسالم السيد ابراهيم محمد سليم ٢
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا اسالم فؤاد فهمي غيدة ٣
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا اسالم محمد هاني محمد طاهر العدروسي ٤
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا اسماء محمد عبد العزيز سالم ٥
شرف السيد البالسي شحاتها ٦  المقاولون العرب فرع شمال الدلتا 
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا اآرم اشرف محمد جودة غانم ٧
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا السعيد فتحي السعيد عبد اللطيف ٨
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا السيد احمد السيد احمد السيد محسن ٩
يد احمد عوض فهمي سليمانالس ١٠  المقاولون العرب فرع شمال الدلتا 
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا السيد يوسف السيد يوسف ١١
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا الشحات محمد ابراهيم عوض الهاللي ١٢
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا امنية سعد احمد عوض ١٣
زيز عامرامير طه عبد الع ١٤  المقاولون العرب فرع شمال الدلتا 
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا اميرة طلبه عبد المجيد عنان حامد ١٥
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا اميرة محمد صديق المتولي رضوان ١٦
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا انور رمزي انور الزيات ١٧
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا  اهللا الناظرايمان ايمن حلمي عبد ١٨
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا ايمان زآريا حامد عبد العاطي جادو ١٩
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا ايمان عاطف احمد احمد عبد العاطي ٢٠
االمقاولون العرب فرع شمال الدلت ايمان عبد اهللا حسنين عبد العال عبد اهللا ٢١  
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا ايمان ماهر محمد ابوزيد القرش ٢٢
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا ايمان مجدي فتوح ابراهيم البزاوي ٢٣
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا ايمان محمد احمد متولي النجار ٢٤
الدلتاالمقاولون العرب فرع شمال  ايمان محمد السعيد حافظ نيل ٢٥  
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا ايمان محمد عبد اهللا جندي ٢٦
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا ايمان مصطفي محمد محمد موسي ٢٧
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا ايمن السيد محمد الحماقي محمد ٢٨
الدلتاالمقاولون العرب فرع شمال  حازم القناوي السيد حسنين شاهين ٢٩  
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا حازم عبد البديع عبد الغفار عبد الحميد ٣٠
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا حازم عبد الوهاب عبد الهادي السيد ٣١
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا حازم محمود حسن حسانين ٣٢
شمال الدلتاالمقاولون العرب فرع  حامد طه محمد السيد احمد ٣٣  
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا حجازي محمد رجب ابو الفتوح حجازي ٣٤
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا حسام الدين جمال عبد القادر الشافعي ٣٥
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا حسام الدين محمد ابراهيم العجمي ٣٦

   
 
  



 
 
 
 
 
 

 ) مدني (  قسم –لفرقة الثانية والثالثة التدريب الميداني لطالب ا
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا حسام حسن محمد عبد الرحمن العزوني ١
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا حسام حسني عبد الحميد القهوجي ٢
لتاالمقاولون العرب فرع شمال الد حسين هدايا محمد حمد ٣  
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا حمدي سامي السيد حامد ٤
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا حنان حمدي ابراهيم محمد عبد الرحمن عوف ٥
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا حنان شعبان عبد المنطلب جمعة ٦
تاالمقاولون العرب فرع شمال الدل دينا آمال محمد احمد ابراهيم ٧  
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا رانا عصام محمود عبد الحميد عماشه ٨
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا رانيا عادل السيد محمد هاشم ٩
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا رحاب احمد احمد الشافعي ١٠
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا رضوة عبد المقصود احمد محمد ١١
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا رمضان ابراهيم عبد الرسول غالي ١٢
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا رنا احمد محمد توفيق رزيق ١٣
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا رنا محمد محمد ابراهيم ١٤
االمقاولون العرب فرع شمال الدلت سارة ابراهيم عبد الشافي محمد السعداوي ١٥  
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا سارة احمد محمد ندا ١٦
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا سالي ممدوح محمود اسماعيل صابر ١٧
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا سعاد السعيد السعيد حسن الصبان ١٨
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا سعاد جمال رزق عبد الهادي البالط ١٩
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا سمر انور محمود محمد ابو زيد ٢٠
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا سمر حسن جاد جاب اهللا ٢١
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا سمر رمضان حسن نور ٢٢
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا سمر سامي امام حسن حسين ٢٣
سماعيل ابراهيم احمدسيد اسماعيل سيد ا ٢٤  المقاولون العرب فرع شمال الدلتا 
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا شريف شحاته السيد عبد الحميد العبيسي ٢٥
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا شيرين صالح السيد عبد الفتاح ٢٦
تاالمقاولون العرب فرع شمال الدل صابر السيد محمد ابو بكر ابو العنين ٢٧  
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا طارق سمير احمد محمد الشوربجي ٢٨
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا عادل السعيد شحاته راضي علي ٢٩
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا عادل السيد محمد احمد محمد سحلول ٣٠
ع شمال الدلتاالمقاولون العرب فر عبد الحميد احمد البدوي مصطفي مغازي ٣١  
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا عبد الفتاح عبد القادر عبد القادر الخولي ٣٢
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا عبد اهللا السيد عبد الحميد احمد ٣٣
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا عبد اهللا سالم عبد اهللا احمد محمود ٣٤
رعزة رفعت محمد الحسيني نصا ٣٥  المقاولون العرب فرع شمال الدلتا 
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا عال نصر منصور السؤالي ٣٦

 
   

 
  



 
 
 
 
 
 

 ) مدني (  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
شمال الدلتاالمقاولون العرب فرع  علي محمد المنسي المنوفي احمد ١  
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا علي محمد علي حسين علي ٢
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا عماد محمود محمد السيد الشافعي سليط ٣
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا عمرو متولي الدمراوي سمرة ٤
ل الدلتاالمقاولون العرب فرع شما عمرو محمد االحمدي ابراهيم سالم ٥  
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا عمرو نعيم الششتاوي علي ٦
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا عيد السيد السعيد احمد المهيلي ٧
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا فاتن محمد مصطفي الشناوى  ٨
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا فاطمة عوض احمد احمد محمود حسن ٩
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا فوزيه ناصف ابراهيم العراقي ١٠
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا آريم السيد رمضان الموافي ١١
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا آريم محي الدين عثمان حسن ١٢
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا مؤمن محمد مجدي مختار محمد ١٣
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا  السيد السعيد احمدماهر ١٤
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا مايكل ماهر فوزي فهمي ١٥
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا مجدي الخضر الخضر المتولي آراويه ١٦
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا مجدي عاطف اسماعيل محمد التهامي ١٧
هيم محمد السعيد محمد الغازيمحمد ابرا ١٨  المقاولون العرب فرع شمال الدلتا 
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد ابراهيم مختار ابراهيم النمر ١٩
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد احمد عبد المقصود العشري ٢٠
لتاالمقاولون العرب فرع شمال الد محمد احمد محمد الغريب ابو نيل ٢١  
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد احمد محمد علي العباسي ٢٢
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد اسامة عبد السالم احمد شعالن ٢٣
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد السعيد يوسف علي يوسف ٢٤
  شمال الدلتاالمقاولون العرب فرع محمد السيد ابراهيم الدسوقي الجميعي ٢٥
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد السيد عبد المطلب عبد القادر ٢٦
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد السيد عبد المنعم عبد الهادي ابو السرور ٢٧
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد القناوى السعيد القناوي ٢٨
قاولون العرب فرع شمال الدلتاالم محمد الليثي السيد فودة ٢٩  
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد ايمن عبد الحي سالمة شعبان ٣٠
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد بكر ابو الحسن عبد المجيد ٣١
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد بهجت امين حسين ٣٢
  فرع شمال الدلتاالمقاولون العرب محمد جمال عطيه علي ٣٣
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد حمدي محمود عبد الغني ٣٤
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد ربيع احمد حسن حبيب ٣٥
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد زينهم السعيد احمد البنا ٣٦

   
 
 
  



 
 
 
 
 
 

 ) مدني (  قسم – والثالثة التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد سامي السعيد قورة ١
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد سعيد عبد اللطيف شاهين ٢
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد شعبان محمد مسعود ٣
احمد شمسمحمد شمس ابراهيم  ٤  المقاولون العرب فرع شمال الدلتا 
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد صفوت مختار علي علي السقا ٥
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد صالح محمود عارف يوسف ٦
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد عادل احمد عبد النبي ٧
جاب اهللامحمد عاطف ابو زيد ابو زيد  ٨  المقاولون العرب فرع شمال الدلتا 
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد عاطف علي محمد ٩
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد عاطف مصطفي الصديق ١٠
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد عبد الجليل عبد الجليل حسن ١١
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد عبد الحميد السيد احمد نحلة ١٢
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد عبد الرازق فتحي عبد الرازق ١٣
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد عبد الغني محمود علي ١٤
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد عبد الفتاح احمد عوض ١٥
الوآيلمحمد عبد اهللا عبد الحميد حسن  ١٦  المقاولون العرب فرع شمال الدلتا 
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد عبد الهادي الغريب الشربيني علي ١٧
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد عبده محمد المتولي عطا اهللا ١٨
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد عزت زاهر عبد القادر ١٩
سيد علي جميلمحمد عصام ال ٢٠  المقاولون العرب فرع شمال الدلتا 
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد عالء عبد المنصف عبد الرازق ٢١
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد علي صالح عفيفي ٢٢
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد فاروق علي الحديدي ٢٣
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا  الدسوقيمحمد مجدي عبد التواب رجب ٢٤
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد مجدي محمد عبد الخالق السيد ٢٥
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد محمد شعبان الموافي ٢٦
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد محمود السيد موسي ٢٧
لمقاولون العرب فرع شمال الدلتاا محمد مرسي علي محمد يوسف ٢٨  
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد وهبة احمد عطيه احمد حمده ٢٩
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمد يكن محمود عبد المقصود ٣٠
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمود احمد حسين احمد حسين ٣١
لمقاولون العرب فرع شمال الدلتاا محمود السيد محمود محمود جالل ٣٢  
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمود عبد الخالق محمد عبده ٣٣
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمود محمد احمد محمد محمد العيوطي ٣٤
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمود محمد الدياسطي عبد الرازق ٣٥
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا  زناتيمحمود محمد محمود احمد ٣٦
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 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا محمود محمد نافع عبد الرحيم ١
عرب فرع شمال الدلتاالمقاولون ال محمود مصطفي عبد الوهاب إبراهيم ٢  
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا مصطفي احمد بدير احمد بدوي ٣
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا مصطفي احمد مصطفي الصديق ٤
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا مصطفي محمد السيد سليمان العجرودي ٥
رع شمال الدلتاالمقاولون العرب ف مصطفي محمود عبد الرحمن موسي ٦  
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا مصطفي محمود مصطفي محمود ٧
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا مصطفي مسعد السعيد شاهين ٨
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا مالك سمير بغدادي حنا ٩
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا منار علي التهامي البناوي ١٠
ة اهللا السيد محمد حبيشيمن ١١  المقاولون العرب فرع شمال الدلتا 
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا مني محمد ابو زيد محمد الهاللي ١٢
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا مني مسعد عبد الباقي السيد حسن ١٣
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا مها عثمان سعد الخواجه ١٤
ل السيد سيد احمد سيف الدينمي عاد ١٥  المقاولون العرب فرع شمال الدلتا 
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا مي محمد محمد ابراهيم الشماخي ١٦
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا نادر سعد عبد اهللا سعد ١٧
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا نورا السيد ابراهيم العوضي رزيق ١٨
ا حسن حجازي حسننور ١٩  المقاولون العرب فرع شمال الدلتا 
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا نورا عبد اهللا محمد ابراهيم الجمل ٢٠
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا هاني يسري عبد السالم ابو النجا ٢١
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا هبه علي عبد المطلب عرفة ٢٢
د عبد الرازق ابراهيمهدير احم ٢٣  المقاولون العرب فرع شمال الدلتا 
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا هشام سعد فهمي علي اسماعيل ٢٤
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا هيثم إبراهيم احمد عبد المنعم ٢٥
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا هيثم علي مصطفي الخواجة ٢٦
اهيم سليمان جمعةهيثم محمد إبر ٢٧  المقاولون العرب فرع شمال الدلتا 
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا وائل محمد هاني محمد طاهر العدروسي ٢٨
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا وسام ذآي احمد ذآي محمود الكامل ٢٩
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا وفاء محمود عبد السالم يسين ٣٠
ء احمد إسماعيل الدياسطيوال ٣١  المقاولون العرب فرع شمال الدلتا 
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا ياسر حمدي عبد الوهاب محمد المحالوي ٣٢
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا احمد محمد محمد عوض حجاز ٣٣
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا ياسر محمد قاسم احمد عبد المقصود ٣٤
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا فوزي شبل السعيد عالم ٣٥
 المقاولون العرب فرع شمال الدلتا نادر السيد السيد عبد الرحمن ٣٦
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ي جودةاحمد ابراهيم احمد العوض ١ ستشارات الهندسيةمرآز الدراسات والبحوث واال 
ستشارات الهندسيةمرآز الدراسات والبحوث واال احمد حسن عبد الحميد حسن ٢
ستشارات الهندسيةمرآز الدراسات والبحوث واال احمد رضا عبد الرحيم عطوان ٣
لهندسيةستشارات امرآز الدراسات والبحوث واال احمد رمزي محمد عبد الرحمن ٤
ستشارات الهندسيةمرآز الدراسات والبحوث واال احمد عبد الستار المحمدي جاد ٥
ستشارات الهندسيةمرآز الدراسات والبحوث واال احمد محمد السيد علي ٦
ستشارات الهندسيةمرآز الدراسات والبحوث واال احمد محمد محسن محمد عبد الرحمن عرابي ٧
حليم محمد العباسيادهم عماد الدين عبد ال ٨ ستشارات الهندسيةمرآز الدراسات والبحوث واال 
ستشارات الهندسيةمرآز الدراسات والبحوث واال خالد حسن عوض ابو ليلة ٩
ستشارات الهندسيةمرآز الدراسات والبحوث واال خالد مدحت حامد عبد الحميد ١٠
ستشارات الهندسيةحوث واالمرآز الدراسات والب عال مختار مختار محمد حسن النحاس ١١
ستشارات الهندسيةمرآز الدراسات والبحوث واال محمد احمد طه محمود ١٢
ستشارات الهندسيةمرآز الدراسات والبحوث واال محمد شكري الورداني أبو المعاطي عويد ١٣
ستشارات الهندسيةمرآز الدراسات والبحوث واال محمد علي احمد عبد المعطي ١٤
صطفي حسن سيد احمد إبراهيممحمد م ١٥ ستشارات الهندسيةمرآز الدراسات والبحوث واال 
ستشارات الهندسيةمرآز الدراسات والبحوث واال محمود حسام السعيد الذهبي ١٦
  العبد-الشرآة المساهمة المصرية للمقاوالت  احمد ابراهيم عبد العليم االلفي ١٧
المساهمة المصرية للمقاوالتالشرآة  احمد سعد السيد محمد الشوري ١٨  
 الشرآة المساهمة المصرية للمقاوالت احمد شوقي احمد نجا ابراهيم  ١٩
 الشرآة المساهمة المصرية للمقاوالت احمد محمد احمد عوض البالح ٢٠
 الشرآة المساهمة المصرية للمقاوالت شادي محمد محمود محمد بدره ٢١
شرآة المساهمة المصرية للمقاوالتال شيرين صابر محمد محمد ابراهيم ٢٢  
 الشرآة المساهمة المصرية للمقاوالت محمد السيد عبده السيد البستاني ٢٣
 الشرآة المساهمة المصرية للمقاوالت محمد محمود السيد حسن شندي ٢٤
 الشرآة المساهمة المصرية للمقاوالت محمد محمود عبد الرحمن نمشه ٢٥
يمحمد يوسف حامد الدوانس ٢٦  الشرآة المساهمة المصرية للمقاوالت 
 الشرآة المساهمة المصرية للمقاوالت مصطفي محمد محمود رزق صقر ٢٧
 الشرآة المساهمة المصرية للمقاوالت هبه محمد محمد سعيد ٢٨
 الشرآة المساهمة المصرية للمقاوالت شادي شريف حسن محمد النحاس ٢٩
رية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهليةمدي احمد الزمزمي محمد السيد زمزم ٣٠  
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية احمد السيد محمد المتولي الدمشيتي ٣١
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية احمد سامي السيد عبده العوضي ٣٢
لدقهليةمديرية االسكان والمرافق بمحافظة ا احمد محمد عبد الفضيل علي محمد ٣٣  
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية بالل عبد السميع حسين محمد عزام ٣٤
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية خلود فوزي المرسي اسماعيل الحضري ٣٥
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية داليا محمد الدمرداش درويش ٣٦
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 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية دعاء جمعة عبده عوض ١
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية دعاء رضا محمد الشربيني ٢
المرافق بمحافظة الدقهليةمديرية االسكان و رانيا جمعة احمد خليل ٣  
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية رانيا فتحي علي ابراهيم سعيد ٤
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية رمضان اسماعيل رمضان احمد ٥
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية روماني فاروق زآريا جندي مكاريوس ٦
محمد االمام ابو عيسيعماد السيد  ٧  مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية 
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية عمرو عبد العزيز بكر محمد ٨
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية فادي مرقص عبد المسيح جرجس سليمان ٩
ن والمرافق بمحافظة الدقهليةمديرية االسكا فيروز عبد المنعم عبده محمد نور ١٠  
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية محمد ابراهيم عالء الدين متولي داود ١١
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية محمد احمد الشربيني احمد ١٢
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية محمد حمدي عوض المهدي ١٣
ابراهيم ابراهيم عاشورمحمد رزق  ١٤  مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية 
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية محمد رمضان عبد الغفور محمد ١٥
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية محمد عبد اللطيف مصطفي الشاطر ١٦
ان والمرافق بمحافظة الدقهليةمديرية االسك محمد عصام عبد الحميد محمد يوسف ١٧  
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية محمد محمد جمعة غريب ١٨
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية مينا نعيم عطا اهللا يوسف ١٩
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية وليد صابر الشحات محمد المنجي ٢٠
يوسف هيبهمني احمد السيد  ٢١  مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية 
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية هاجر محروس محمد الصعب ٢٢
 النصر لإلنشاءات احمد السيد محمد السيد حجازي ٢٣
 النصر لإلنشاءات جمعة صبحي احمد علي ٢٤
 النصر لإلنشاءات سارة محمد سامح احمد محسن علي ٢٥
 النصر لإلنشاءات عمرو عادل النبوي بهريز ٢٦
 النصر لإلنشاءات آريم جمعة علي عبد الوهاب ٢٧
 النصر لإلنشاءات محمد عباس حامد اسماعيل ٢٨
 النصر لإلنشاءات محمد عوض محمد ابراهيم الشناوي ٢٩
 النصر لإلنشاءات محمد آمال عبد الحافظ عبد الوهاب ٣٠
المةمحمد نجاتي محمد علي س ٣١  النصر لإلنشاءات 
 النصر لإلنشاءات مريم فتحي السعيد منصور ٣٢
 النصر لإلنشاءات مني المرسي شعبان المرسي ٣٣
  حسن عالم سابقًا  –النصر للمقاوالت  احمد ابو النصر علي عبد السالم ٣٤
  حسن عالم سابقًا  –النصر للمقاوالت  حسين الشافعي السيد سليمان ٣٥
اهيم رمضان الخوليخالد ابر ٣٦   حسن عالم سابقًا  –النصر للمقاوالت  
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  حسن عالم سابقًا  –النصر للمقاوالت  رامي جمال مصطفي عبد المطلب ١
  حسن عالم سابقًا  –النصر للمقاوالت  ماجد رشاد الصاوي عثمان ٢
  حسن عالم سابقًا  –النصر للمقاوالت  محمد احمد مصطفي عبد الخالق ٣
  حسن عالم سابقًا  –النصر للمقاوالت  محمد السيد عبد الهادي عبد اهللا ٤
  حسن عالم سابقًا  –النصر للمقاوالت  محمد صالح مصطفي عبد الغني ٥
محمد قاسممحمد عبد الباسط  ٦   حسن عالم سابقًا  –النصر للمقاوالت  
  حسن عالم سابقًا  –النصر للمقاوالت  محمد علي الشحات عامود ٧
  مصر العمال االسمنت المسلح  ايمن عبد الفتاح محمد محمد حليمة ٨
  مصر العمال االسمنت المسلح   علي احمد علي محمد قطري ٩
لحديدياحمد السيد الشربيني السيد ا ١٠   جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة  
 جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة   احمد سمير عبد السميع محمد مصطفي ١١
 جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة   اروي وهبة ابراهيم معاطي ١٢
  جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة  اسالم محمد عثمان السيد علي ١٣
 جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة   داليا ماهر احمد غانم ١٤
 جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة   سارة مجدي السيد موافي ١٥
 جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة   سامية عبده حسن الديب ١٦
ة  جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديد شيماء خالد محمود محمد ١٧  
 جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة   شيماء عثمان محمد القطب غلوش ١٨
 جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة   عمرو عبد الحميد طه يوسف ١٩
 جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة   محمد محمود ابو النور ابو النور ابو شريف ٢٠
 جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة   محمد نجيب عبد الباري الدحه ٢١
 جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة   محمد رضا صابر علي حطب ٢٢
 جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة   نرمين محمد السعيد رضوان ٢٣
 جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة   هيثم عطية جاد عيد ٢٤
العراقيشيماء محمد علي محمد  ٢٥  جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة   
 جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة   احمد رضا البدراوي سرحان ٢٦
 جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة   احمد رفعت عبده محمود ابو غريبه ٢٧
 جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة   عصام حسين حسين محمد حسنين ٢٨
 المقاوالت المصرية شيماء الشربيني عبد الباري عبد الفتاح ٢٩
 المقاوالت المصرية محمد احمد صالح صالح ٣٠
 المقاوالت المصرية محمد عاطف رزق ابراهيم رمضان ٣١
 المقاوالت المصرية مي محمد عبد العزيز السيد ٣٢
ربة واالساسات معمل المحاآاة ومعمل ميكانيكا الت احمد تحسين فتوح احمد ٣٣
معمل المحاآاة ومعمل ميكانيكا التربة واالساسات  احمد سويلم برآات عبد العال همام ٣٤
معمل المحاآاة ومعمل ميكانيكا التربة واالساسات  احمد عبد الحكيم أمين عبد الحق ٣٥
ت معمل المحاآاة ومعمل ميكانيكا التربة واالساسا احمد عبد الحميد يحي محمد فرج ٣٦

 
 
 
  

 



 
 
 
 
 

 ) مدني (  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
معمل المحاآاة ومعمل ميكانيكا التربة واالساسات  احمد فرحات احمد احمد سعفان ١
سات معمل المحاآاة ومعمل ميكانيكا التربة واالسا خالد عادل عويضة حسن  ٢
معمل المحاآاة ومعمل ميكانيكا التربة واالساسات  ضياء الحق محمد محمد حماد  ٣
معمل المحاآاة ومعمل ميكانيكا التربة واالساسات  طارق رمضان ابراهيم محمد  ٤
معمل المحاآاة ومعمل ميكانيكا التربة واالساسات  احمد يحي عبد العزيز محمد ابو المعاطي ٥
محمد ابو شريفاحمد يونس  ٦ معمل المحاآاة ومعمل ميكانيكا التربة واالساسات  
 هيئة ميناء دمياط اسامة مدحت جاد برآة ٧
 هيئة ميناء دمياط بسام محمد محمد عبد الخالق بدوي ٨
 هيئة ميناء دمياط صابر علي جاد جاد علي ٩
 هيئة ميناء دمياط محمد هشام محمد طه الغائب ١٠
ل الدين محمد حامدشريف اشرف آما ١١  االدارة الهندسية لحي شرق 
 االدارة الهندسية لحي شرق هبه جمال رزق قاسم ١٢
 االدارة الهندسية لحي شرق هبه عبد الرحمن عبد العظيم ابو المعاطي سنبل ١٣
 ادارة ري شرق الدقهلية احمد عبده عيد ابو العنين ١٤
الدقهليةادارة ري شرق  احمد محمود حسن محمد حسنين ١٥  
 ادارة ري شرق الدقهلية عمرو فتحي علي امين العدل ١٦
 مجلس مدينة منية النصر ابراهيم عادل محمود محمد حسن ١٧
 مجلس مدينة منية النصر احمد سامي محمد السيد محمد ١٨
 مجلس مدينة منية النصر عبد الودود سمير عبد الودود محمد عبد الموجود ١٩
عبد المولي عبد الرحمنسارة عبد الرحمن  ٢٠  الوحدة المحلية بمنية النصر 
 مجلس مدينة منية النصر محمد عادل محمد محمود سالم ٢١
 مجلس مدينة منية النصر محمد احمد صالح ابو صالح علي ٢٢
 مجلس مدينة منية النصر عمرو احمد محمد احمد الدسوقي ٢٣
نصرمجلس مدينة منية ال محمود صالح ابراهيم حالوة ٢٤  
 مجلس مدينة منية النصر ابراهيم سامي ابراهيم محمد  ٢٥
 مجلس مدينة منية النصر احمد يوسف يوسف احمد  ٢٦
 مجلس مدينة منية النصر محمد طلعت العزب علي العزب ٢٧
 مجلس مدينة شربين احمد محمود محمود عوض الدخميسي ٢٨
 مجلس مدينة شربين ايمن رضوان محمد آبشة ٢٩
م سمير جالل جالل احمدباس ٣٠  مجلس مدينة شربين 
 مجلس مدينة شربين عبد الرحمن مجدي محمد طاهر عرفة الصعيدي ٣١
 مجلس مدينة شربين عبد الفتاح موسي عبد الفتاح المرسي ٣٢
 مجلس مدينة شربين عمرو فريد حشيش محمد ٣٣
 مجلس مدينة شربين محمد ربيع النبوي محمد ٣٤
اهللا سالممحمد سالم عطا  ٣٥  المجلس المحلي بشربين 
 مجلس مدينة دآرنس احمد فتحي احمد محمد ٣٦

 
 
 
  

 



 
 
 
 
 

 ) مدني (  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
 مجلس مدينة دآرنس احمد صبري هاشم السيد ١
مدينة السنبالوينمجلس  لبني محمد نعمان محمد علي ٢  
 مجلس مدينة السنبالوين محمود آمال خاطر أبو ربع ٣
 مجلس مدينة السنبالوين منار محمد إبراهيم حمزة ٤
 مجلس مدينة السنبالوين احمد حمدي حامد عبده ٥
 مجلس مدينة السنبالوين احمد صالح محمد عبد الفتاح ٦
بالوينمجلس مدينة السن إيناس احمد جمال حسين الجندي ٧  
 مجلس مدينة ميت سلسيل إسالم محمد عاشور سالم ٨
 مجلس مدينة بلقاس عمر طارق عبد السالم خليفة ٩
 مجلس مدينة بلقاس محمد مسعد عبد الباقي السيد حسن ١٠
 مجلس مدينة بلقاس احمد مجدي المتولي حسانين ١١
 مجلس مدينة طلخا محمد فؤاد محمود محمد شرف الدين ١٢
 مجلس مدينة طلخا  صالح ابراهيم العدوي برآاتاحمد ١٣
 الوحدة المحلية بمحلة دمنة محمود سامي عطية تاج الدين ١٤
 الوحدة المحلية بمحلة دمنة هاني ابو بكر عز الدين احمد عز الدين ١٥
 الوحدة المحلية بمحلة دمنة  محمد مسعد ابراهيم علي السقا ١٦
 مجلس مدينة محلة دمنة شيرين سمير ابراهيم علي السقا ١٧
 الوحدة المحلية بمحلة دمنة عبد الرحمن احمد محمد سالم ١٨
 المجلس المحلي لمدينة اجا احمد عادل طه محمد الصانع ١٩
 الوحدة المحلية باجا هالل شعبان علي الطوخي ٢٠
  دمياط–مجلس مدينة الزرقا  محمود ربيع محمد احمد حرحش ٢١
 المجلس المحلي بميت الزرقا احمد طه صادق شتيه ٢٢
 مجلس مدينة المحلة الكبري اشرف طارق محمد عبد الفتاح ٢٣
 مجلس مدينة المحلة الكبري محمد السيد نسيم النظامي ٢٤
 مجلس مدينة المحلة الكبري طاهر السيد احمد محمد  ٢٥
 مجلس مدينة المحلة الكبري احمد محمد محمد البدري  ٢٦
م عزاماحمد آامل االما ٢٧  مجلس مدينة المحلة الكبري 
 مجلس مدينة المحلة الكبري ايهاب اسماعيل محمد حجازي ٢٨
 مجلس مدينة سمنود عمرو صالح عبد الحليم ابو حبيب ٢٩
 مجلس مدينة سمنود محمد عوض احمد عدس ٣٠
 مجلس مدينة سمنود محمد مصطفي اليماني عبد الصمد ٣١
جلس مدينة سمنودم محمد محمد فكري ابو العطا ٣٢  
 مجلس مدينة سمنود شريف احمد محمد عبده ٣٣
 الوحدة المحلية بالمعنمدية محمود علي بيومي فودة ٣٤
 مجلس مدينة المنصورة احمد السيد عبد العزيز عبد العزيز الزيني ٣٥
 الوحدة المحلية بالمعتمدية حسانين رمضان ابراهيم غازي ٣٦

 
 
 
  

 



 
 
 
 
 

 ) مدني (  قسم –ي لطالب الفرقة الثانية والثالثة التدريب الميدان
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
 المجلس المحلي بكفر سعد رباب سعد السعيد علي ١
 مجلس مدينة بني عبيد احمد محمود متولي منصور  ٢
 الوحدة المحلية بنوسا البحر طارق محمد علي الحنفي ٣
ة االبينة التعليميةهيئ احمد سامي حسانين أصالن  ٤  

 هيئة االبينة التعليمية أسامة حسن جمعه حسن  ٥

 هيئة االبينة التعليمية احمد ممدوح السعيد محمود حلوة ٦

 مياه الشرب والصرف الصحي آريم عزت ابراهيم محمد الصياد ٧

 مياه الشرب والصرف الصحي محمد محمود سليمان ابو علي ٨

عزيز عليهشام محمود السيد عبد ال ٩  مياه الشرب والصرف الصحي 

 مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري محمد العطافي سعد المرسي عبد الرحمن ١٠

 المقاولون العرب فرع دمياط اسالم طه طه هاشم ١١
 المقاولون العرب فرع دمياط محمد عبد الرحمن مصطفي عبد الباري ١٢
  العرب فرع دمياطالمقاولون محمد عصام الراجحي محمد شلبي ١٣
 المقاولون العرب فرع حلوان مي صالح عبد القادر السيد ١٤
 المقاولون العرب فرع جنوب دهشور الجيزة انور يحي مبروك احمد ١٥
 المقاولون العرب فرع اسكندرية محمد سيد احمد عبد الرازق العتولي ١٦
دريةالمقاولون العرب فرع اسكن احمد تحسين احمد احمد الدهان ١٧  
 المقاولون العرب فرع العريش حسين احمد حسين السيد ١٨
 النيل للطرق والكباري احمد عبد الهادي عبد اللطيف بدوي عبد الدايم ١٩
 النيل للطرق والكباري اسالم رفعت محمد ابو الوفا ٢٠
 النيل للطرق والكباري حسن محمد حسن عبد الجواد ٢١
برآاتاسالم محمد احمد ابو العنين  ٢٢  هندسة الري بأجا 

 هندسة الري بأجا عبد الرحمن ابراهيم حسانين مسعود ٢٣

   الشرآة العربية الستصالح االراضي احمد ماهر محمد احمد ابراهيم ٢٤
   الشرآة القومية لالنشاء والتعمير السعيد حسن محمد احمد الجيزاوي ٢٥
   تعاونية لالستشارات والهندسة والتصميمات للجيزةالجمعية ال السيد عبد الناصر عبد الفتاح السيد ٢٦

 
 
 
 
 
 
 

   
 



  
 
 
 
 
 
 

  ) انتاج(  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
  الحربي٥٤مصنع  إبراهيم محمود السيد البدوي  ١
  الحربي٥٤مصنع  احمد إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم  ٢
  الحربي٥٤مصنع  احمد عبد الوهاب فوده  ٣
  الحربي٥٤مصنع  حسام السيد علي الالوندي  ٤
  الحربي٥٤مصنع  محمد سامي مسعد المنسي ٥
  الحربي٥٤مصنع  محمد جمال عبد الناصر محمود  ٦
  الحربي٥٤مصنع  محمد حسني محمد عبد الحميد  ٧
لحربي ا٥٤مصنع  محمد عادل عبد الحميد  ٨  
  الحربي٥٤مصنع  محمد محرم محمد مصطفي  ٩
  الحربي٥٤مصنع  مندور علي محمد السيد  ١٠
 شرآة دمياط لتداول الحاويات  والء إبراهيم عبد الهادي  ١١
  اإلسكندرية-الترسانة البحرية  إبراهيم السعيد السعيد الشاعر  ١٢
  اإلسكندرية-الترسانة البحرية  احمد محمد عبد المنعم صادق  ١٣
  اإلسكندرية-الترسانة البحرية  عبد العزيز جمال الدين عبد العزيز  ١٤
  اإلسكندرية-الترسانة البحرية  آريم أسامة آامل محمد  ١٥
  اإلسكندرية-الترسانة البحرية  آريم محمود منصور عبد الوهاب  ١٦
ة اإلسكندري-الترسانة البحرية  مروان يسري مراون محمود  ١٧  
  اإلسكندرية-الترسانة البحرية  هاشم هاشم عبد المعطي محمد  ١٨
 مصنع عقل  احمد السيد إبراهيم حسن  ١٩
 مصنع عقل  احمد سمير محمد عباس  ٢٠
 مصنع سماد طلخا احمد فتحي السعيد البيلي  ٢١
 مصنع سماد طلخا احمد محسن الغرباوي علي  ٢٢
د طلخامصنع سما احمد محمد رضا محمود  ٢٣  
 آهرباء طلخا احمد محمد محمود مصطفي  ٢٤
 آهرباء طلخا احمد محمود احمد محمد  ٢٥
 مصنع شومان  السيد إبراهيم عبد المقصود  ٢٦
 مصنع عقل  إيمان صالح عبد الفتاح الباز  ٢٧
 مصنع عقل  بشاره منير جاب اهللا  ٢٨
 مصنع شومان  تغريد حامد محمد حسن  ٢٩
 مصنع شومان   حسن علوي تهاني محمد ٣٠
 مصنع سماد طلخا حسام سليمان الرفاعي رزق ٣١
 مصنع سماد طلخا خالد ممدوح عبد الرحمن ٣٢
 مصنع شومان  شيماء عوض عبد الرازق علي  ٣٣
 مصنع عقل  طارق حامد بازيد حسن  ٣٤
 مصنع عقل  عبد اللطيف صالح بدير  ٣٥
ل مصنع عق عبير عبد اللطيف إبراهيم  ٣٦  

  
  

   
 
  



 
 
 
 
 
 

  ) انتاج(  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
 ميناء دمياط  علي محمود علي محمد  ١
 ميناء دمياط  عمرو عماد عثمان يوسف  ٢
 ميناء دمياط  ماجد احمد زآي أبو السعود  ٣
  الحربي٩٩٩مصنع   محمد احمد محمد عوض ٤
 مصنع شومان  محمد حسني محمد عبد الحميد ٥
 مصنع شومان  محمود إبراهيم محمد عطا  ٦
 مصنع عقل  محمود احمد إبراهيم مرزوق ٧
 مصنع سماد طلخا مروة بهجت المهدي العوضي ٨
 مصنع سماد طلخا مريم نجاح رشوان  ٩
 مصنع سماد طلخا مصطفي محمد محمد قاسم  ١٠
 مصنع سماد طلخا نيره عبد الهادي إبراهيم  ١١
 مصنع سماد طلخا هند محمد ثروت حسين  ١٢
 مصنع سماد طلخا احمد حلمي احمد صالح  ١٣
  الحربي٩٩٩مصنع  السيد سرور محمد محمد حسن  ١٤
  الحربي٩٩٩مصنع  السيد محمد رشاد المغازي  ١٥
  الحربي٩٩٩مصنع  طارق جندي محمد محمد  ١٦
 آهرباء طلخا محمد حامد الحسانين الشحات  ١٧
 آهرباء طلخا محمد حامي زآي منصور  ١٨
 مصنع عقل  محمد عبد الرؤوف عبد اهللا  ١٩
  ٩٩مصنع  محمد فوزي حسين  ٢٠
 مصنع سماد طلخا محمود محمد خاطر ٢١
 مصنع سماد طلخا نجوي علي السعيد يوسف  ٢٢
اد طلخامصنع سم نيفين عبد المنعم محمد  ٢٣  
 مصنع عقل  آالء عبد الغني احمد السعيد  ٢٤
 مصنع سماد طلخا إبراهيم حسن عبد البديع محمد  ٢٥
 مصنع سماد طلخا احمد حامد حامد محمد  ٢٦
 مصنع سماد طلخا احمد زآريا إبراهيم عطيه  ٢٧
 مصنع عقل  احمد سمير عفيفي نبيه  ٢٨
  مصنع عقل احمد عبد الهادي محمد سيد  ٢٩
 مصنع سماد طلخا احمد فرج مقبل احمد  ٣٠
 مصنع شومان  احمد محمد الحسانين الحلو  ٣١
 مصنع شومان  احمد محمد عادل النجار  ٣٢
 مصنع شومان  احمد محمد محمد عرفيه  ٣٣
 مصنع سماد طلخا احمد محمد منصور الشربيني  ٣٤
 آهرباء طلخا احمد محي الدين احمد  ٣٥
 مصنع سماد طلخا  السيد محمد احمد مصطفي ٣٦

 
   
   

 



  
 
 
 
 
 

  ) انتاج(  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
 مصنع عقل  احمد نجاح طلبه زاهر  ١
 مصنع عقل  احمد هشام رضوان محمد  ٢
 آهرباء طلخا ادهم احمد الفرغلي  ٣
الد الششتاوي أميرة خ ٤  مصنع سماد طلخا 
 مصنع سماد طلخا إيمان عزيز العجمي  ٥
 مصنع عقل  إيمان مسعد محمد  ٦
 مصنع عقل  إيناس عبد الفتاح صديق ٧
 مصنع سماد طلخا دينا طلعت احمد البيلي  ٨
 مصنع سماد طلخا رأفت حامد حموده مرسي  ٩
 مصنع سماد طلخا رامي السيد محمد سيد  ١٠
 آهرباء طلخا رامي محمود محمد المرسى ١١
 آهرباء طلخا سامح السيد حمزة البدري محمود  ١٢
 مصنع شومان  سماح محمد عبد الملك  ١٣
 مصنع عقل  سمر احمد محي الدين  ١٤
 مصنع عقل  شيماء بسيوني علي عيسي ١٥
 مصنع شومان  عادل ممدوح احمد حسن  ١٦
ومان مصنع ش عبد العزيز محمد زآي  ١٧  
 مصنع سماد طلخا عبد اهللا احمد محمد  ١٨
 مصنع سماد طلخا علي احمد عبد القادر  ١٩
 مصنع شومان  عماد الدين محمد إبراهيم   ٢٠
 مصنع عقل  محمد احمد عبد الفتاح مصطفي  ٢١
 مصنع سماد طلخا محمد أسامه عاشور أبو نازل  ٢٢
 آهرباء طلخا محمد إسماعيل عبد العزيز  ٢٣
 ميناء دمياط  محمد صبح حامد حنفي  ٢٤
 ميناء دمياط  محمد صالح مسعود فضل اهللا  ٢٥
 ميناء دمياط  محمد عادل حلمي محمد  ٢٦
  الحربي٩٩٩مصنع  محمود رضا محمد الدمرداش ٢٧
 مصنع شومان  محمود عثمان محمود فوده  ٢٨
 آهرباء طلخا مروة محمود علي المحالوي  ٢٩
 مصنع عقل   الخالق مصطفي مصطفي عبد ٣٠
 مصنع سماد طلخا مينا ثروت صابر  ٣١
 مصنع سماد طلخا نجالء محمد عوض محمد  ٣٢
 مصنع سماد طلخا هاجر وجدي ابو المعاطي  ٣٣
 مصنع سماد طلخا هيثم محمد العزيري  ٣٤
 مصنع سماد طلخا والء مجدي عباس صالح  ٣٥
اد طلخامصنع سم محمد محمد قباري إبراهيم  ٣٦  
  الحربي٩٩٩مصنع  احمد عبد الفتاح عبد المجيد  ٣٧
  الحربي٩٩٩مصنع  محمد فوزي يوسف أبو سمره  ٣٨
  الحربي٩٩٩مصنع  وائل عبد اهللا إبراهيم  ٣٩

   
 



   
 
 
 
 
 

 ) عمارة  (  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
 جهاز التعمير واالسكان  هبه علي العدوي  ١
 جهاز التعمير واالسكان  ايه محمد رضوان  ٢
مرآز الدراسات والبحوث واالستشارات الهندسية مصطفي محمد حامد المهدي  ٣
  االسكندرية-المكتب الهندس العربي  ايمان سميرابو النصر  ٤
بحوث واالستشارات الهندسيةمرآز الدراسات وال سارة سعد محمد البسيوني ٥
مرآز الدراسات والبحوث واالستشارات الهندسية شذي سعد جمعه  ٦
مرآز الدراسات والبحوث واالستشارات الهندسية يسرية علي فهمي  ٧
مرآز الدراسات والبحوث واالستشارات الهندسية مني محمد هالل  ٨

ستشارات الهندسيةمرآز الدراسات والبحوث واال فريال محب الدسوقي  ٩

مرآز الدراسات والبحوث واالستشارات الهندسية اسماء عوض محمود  ١٠

مرآز الدراسات والبحوث واالستشارات الهندسية ايه رجب علي رجب  ١١

مرآز الدراسات والبحوث واالستشارات الهندسية ايه عاطف الطويل  ١٢

بحوث واالستشارات الهندسيةمرآز الدراسات وال الزهراء عادل عبد الحميد  ١٣

مرآز الدراسات والبحوث واالستشارات الهندسية ريم فوزي االمين  ١٤

 شرآة المقاولون العرب  عبد الرحمن حسن محمد  ١٥
 شرآة المقاولون العرب  شيماء عبد الغني علي  ١٦
 شرآة المقاولون العرب  ايه عاطف الطويل رنا سمير المتولي  ١٧
 شرآة المقاولون العرب  د احمد الشيخه سارة محم ١٨
 شرآة المقاولون العرب  ايناس محمد ابراهيم  ١٩
 مرآز الدراسات والتصميمات العمرانية  ايه سليمان زآي  ٢٠
احمد طهوية/  د–مكتب الدراسات واالستشارات  مروة ابراهيم مختار  ٢١  

  احمد طهوية/ د–مكتب الدراسات واالستشارات  مها مصطفي السيد  ٢٢

احمد طهوية/  د–مكتب الدراسات واالستشارات  هبه محسن عبد السالم  ٢٣  

 مكتب القدس هبه اهللا طلعت مصطفي  ٢٤
 هيئة األبنية التعليمية  فريال محب الدسوقي  ٢٥
 هيئة األبنية التعليمية  اسماء عوض محمود غيث  ٢٦
حامد عسكر/ ة دمكتب االستشارات الهندسي علياء عباس محمود  ٢٧  
 جهاز تعمير دمياط الجديدة االء سعد طه دينور  ٢٨
 مكتب النحاس للعمارة والمقاوالت  فاطمة الزهراء عبد الرحمن ابو عبد اهللا  ٢٩

   
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 

  ) اتصاالت(  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
كومــــــجلي  طمانحآية مجدي عبد الفتا ١  
كومــــــجلي  البيهىدأسماء أمين عبدا لمجي ٢  
كومــــــجلي أسماء جعفر صادق جعفر  ٣  
زأماني إبراهيم الحسيني عبدا لعزي ٤ كومــــــجلي   
كومــــــجلي أماني حسن محمد محمد أحمد ٥  
كومــــــجلي إنجى نصر ونيس رزق اهللا  ٦  
كومــــــجلي  مبريهان رزق محمود عبدا لمنع ٧  
ىسارة رأفت حسن عبدا لبار ٨ كومــــــجلي   
كومــــــجلي سارة مجدي السيد زايد ٩  
ر رضوان عبدا لغفارفاطمة عبدا لغفا ١٠ كومــــــجلي   
كومــــــجلي محمد فرحات إراهيه حبيب اإلمام ١١  
كومــــــجلي  عثمانىمحمود عوض عبدا لغن ١٢  
كومــــــجلي  صالحمعتز رمضان عبدا هللا ١٣  
كومــــــجلي والء عزت محمود مصطفى ١٤  
 مرآز الكلي والمسالك البولية آالء ماجد محمد عوض غنيم ١٥
 مرآز الكلي والمسالك البولية الهام الرفاعى السعيد أحمد عيطه ١٦
لك البوليةمرآز الكلي والمسا إيمان عبد اهللا طه عبدالمقصود ١٧  
 مرآز الكلي والمسالك البولية إيمان فوزى عبدالمجيد عبدالفتاح ١٨
 مرآز الكلي والمسالك البولية بسمه ياسر السيد العجمى ١٩
 مرآز الكلي والمسالك البولية حنان أبوبكر أبوالغيط عوض ٢٠
 مرآز الكلي والمسالك البولية خلود أحمد على السيد موافى ٢١
د حامد عزامدينا حام ٢٢  مرآز الكلي والمسالك البولية 
 مرآز الكلي والمسالك البولية رضوه رضوان رضوان  ٢٣
 مرآز الكلي والمسالك البولية شيماء السعيد على إسماعيل ٢٤
 مرآز الكلي والمسالك البولية فاتن محمود أحمد أحمد أبوطالب ٢٥
بوليةمرآز الكلي والمسالك ال هناء فكرى عثمان رمضان ٢٦  
 مرآز الكلي والمسالك البولية ياسمين أحمد موسى إبراهيم  ٢٧
 مرآز الكلي والمسالك البولية أمانى جمال السعيد السيد ٢٨
 مرآز طب وجراحة العيون آيه يحيى السيد عبدالحميد  ٢٩
 مرآز طب وجراحة العيون دينا عالء عبدالعزيز محفوظ  ٣٠
ز طب وجراحة العيونمرآ زينب توآل أحمد محمد عيد ٣١  
 مرآز طب وجراحة العيون شيماء المعتز باهللا عبد العال ٣٢
 مرآز طب وجراحة العيون شيماء عبدالاله عبد اهللا ٣٣
 مرآز طب وجراحة العيون فاطمه مختار السيد عبدالرازق ٣٤
 مرآز طب وجراحة العيون منى ماجد محمود عبداهللا ٣٥

 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

  ) اتصاالت(  قسم –ني لطالب الفرقة الثانية والثالثة التدريب الميدا
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
 مرآز طب وجراحة العيون هاله أحمد جمعه سليمان  ١
 مرآز طب وجراحة العيون هاله محمد توفيق على  ٢
 الشرآة المصرية لالتصاالت أحمد محسن السيد عبد العزيز ٣
يشأمل محمد أحمد الغا ٤  الشرآة المصرية لالتصاالت 
 الشرآة المصرية لالتصاالت أميرة ماهر عبد الجليل الفخرانى ٥
مإيمان عبد الحليم أحمد عبدا لحلي ٦  الشرآة المصرية لالتصاالت 
ددعاء جمال طلعت عبدا لمجي ٧  الشرآة المصرية لالتصاالت 
 الشرآة المصرية لالتصاالت دعاء مسعد حسن جبر ٨
حمدي بهجت حامد سامح  ٩  الشرآة المصرية لالتصاالت 
 الشرآة المصرية لالتصاالت سماح محمود الشربينى السيد ١٠
د عبدا لحميمشيماء عبدا لسال ١١  الشرآة المصرية لالتصاالت 
 الشرآة المصرية لالتصاالت  الراويم محمد عبدا لحليمعبدا لحلي ١٢
رآة المصرية لالتصاالتالش فاطمة الزهراء اإلمام محمد المنسي ١٣  
 الشرآة المصرية لالتصاالت  شعيشعرمحمد إبراهيم عبدا لستا ١٤
 الشرآة المصرية لالتصاالت محمد زآريا يوسف حامد الموافي ١٥
 الشرآة المصرية لالتصاالت معاذ محمد إسماعيل شاهين ١٦
 الشرآة المصرية لالتصاالت موافي صالح أحمد محمد موافي ١٧
 الشرآة المصرية لالتصاالت  حامد محمد غبارينهلة ١٨
 الشرآة المصرية لالتصاالت هبة طلعت طه حسن طه  ١٩
 شرآة أياك أية محمود عبد الوهاب شاهين ٢٠
 آهرباء طلخا أحمد عبد السالم عبد الهادي ٢١
 آهرباء طلخا أحمد عبد الغنى إسماعيل محمد ٢٢
ء طلخاآهربا أمل سعد أحمد مصطفى القبالوى ٢٣  
 آهرباء طلخا زنيم نصر أحمد عبد الرحمن  ٢٤
 آهرباء طلخا محمد عادل على شلش ٢٥
 آهرباء طلخا   بن سالممى شريف عبدا هللا ٢٦
 آهرباء طلخا هند عالء الدين محمد لطفي  ٢٧
 آهرباء طلخا هند محمد محمد أمين جمعة ٢٨
بالمحلةالتصالت المصرية ل أخالص عبداللة صالح إبراهيم  ٢٩  
التصالت بالمحلةالمصرية ل  شعبانزداليا إبراهيم عبدا لعزي ٣٠  
التصالت بالمحلةالمصرية ل دعاء إبراهيم محمد الحلبى ٣١  
التصالت بالمحلةالمصرية ل دعاء مصطفى إبراهيم النجار ٣٢  
التصالت بالمحلةالمصرية ل عبير محمد طة الرفاعى عطية ٣٣  
التصالت بالمحلةالمصرية ل مروة حياء حمزة العزب ٣٤  
التصالت بالمحلةالمصرية ل نورا جمعة أحمد القرى ٣٥  

 
 

   
 
  



 
 
 
 
 
 
 

 ) اتصاالت (  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
التصالت بالمحلةالمصرية ل هالة فكرى على شعبان ١  
امد أبوزويلهالة متولي ح ٢ التصالت بالمحلةالمصرية ل   
التصالت بالمحلةالمصرية ل ياسمين خيري إبراهيم المصري ٣  
الرؤف إبراهيم خضير أيمان عبد ٤  آهرباء البحيرة 
 آهرباء البحيرة أيمان عبد اللطيف عزت عبد اللطيف ٥
 شرآة ميكرونيك دينا أحمد محمد االشقر ٦
IBM أحمد ماجد احمد أبو العال ٧ شرآة   
IBM حامد شوقي حامد فرج األبيض ٨ شرآة   
 سيستيل شريف عبد الفتاح المتولي عبد الرازق ٩
 محطة آهرباء سندوب محمود السيد أحمد محفوظ ١٠
 آهرباء المحمودية مشيرة أحمد إبراهيم أحمد البحيرى ١١
 مصنع السماد أالء أحمد عبد الفتاح محمد  ١٢
 مصنع السماد  سعيد االء السيد محمد حسن ١٣
 مصنع السماد سماح عمر أحمد عبدالرازق ١٤
 المصرية لالتصاالت أحمد الشافعي ابو زيد حندوسة  ١٥
 المصرية لالتصاالت أحمد جمال مسعد ابو المعاطى ١٦
 المصرية لالتصاالت أحمد شوقي السيد أحمد  ١٧
 المصرية لالتصاالت  صبحي  سالم فأحمد عبدا للطي ١٨
 المصرية لالتصاالت احمد عوض البدراوى محمد ١٩
 المصرية لالتصاالت أحمد فؤاد عبد العزيز عمر ٢٠
 المصرية لالتصاالت أحمد محمد أسماعيل عبد الهادى  ٢١
 المصرية لالتصاالت أحمد محمود أبراهيم النجار ٢٢
 المصرية لالتصاالت أسالم فخرى على أحمد محمد ٢٣
حسن حامدأسماعيل عبداللة  ٢٤  المصرية لالتصاالت 
 المصرية لالتصاالت أشرف أبراهيم محمد رزق ٢٥
 المصرية لالتصاالت السعيد فتحى الدمرداش السعدنى  ٢٦
 المصرية لالتصاالت السيد رمضان السيد ابراهيم راضى ٢٧
 المصرية لالتصاالت امانى صبرى ابراهيم عبد الحميد  ٢٨
جاهد امانى عبد الحميد جمعة م ٢٩  المصرية لالتصاالت 
 المصرية لالتصاالت امل رزق محمد غيث ٣٠
 المصرية لالتصاالت امل نجيب نجيب عبد الحليم ٣١
 المصرية لالتصاالت أمينة عماد حسين محمد  ٣٢
 المصرية لالتصاالت أنتصار محمد محمد السيد ٣٣
 المصرية لالتصاالت ايمان عبد الفتاح عبد الفتاح النجار ٣٤
 المصرية لالتصاالت ايمان يوسف يوسف ابراهيم محمد ٣٥
 المصرية لالتصاالت باسم أحمد آمال محمود  ٣٦

 
   

 
  



 
 
 
 
 
 
 

  ) اتصاالت(  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
تالمصرية لالتصاال باسم إسماعيل إسماعيل عويس ١  
 المصرية لالتصاالت بديعة احمد إبراهيم احمد زهران ٢
 المصرية لالتصاالت تامر أحمد خطاب إبراهيم خطاب ٣
 المصرية لالتصاالت تحية محمد محمد السعيد  ٤
 المصرية لالتصاالت حازم إبراهيم عوض آمالو  ٥
 المصرية لالتصاالت حازم محمد احمد عبد الحميد ٦
ونى الديسطى حنان محمد البسي ٧  المصرية لالتصاالت 
 المصرية لالتصاالت دينا صالح عباس محمد سالم  ٨
 المصرية لالتصاالت رحاب رضا احمد جاد يونس ٩
 المصرية لالتصاالت ساهر محمد السيد الشربينى  ١٠
 المصرية لالتصاالت سمر السيد عبد اللطيف عبد الغفار ١١
  لالتصاالتالمصرية صالح السيد صالح حسن  ١٢
 المصرية لالتصاالت عماد يحيى مصطفى محمد ١٣
 المصرية لالتصاالت آريم آامل على احمد ١٤
 المصرية لالتصاالت محمد السيد السيد معوض ١٥
 المصرية لالتصاالت محمد سالمة حامد محمد سالمة ١٦
 المصرية لالتصاالت محمد عبد المنعم السعيد محمد  ١٧
هادى محمود محمود محمد ال ١٨  المصرية لالتصاالت 
 المصرية لالتصاالت مروة إبراهيم ابو الفتوح محمود ١٩
 المصرية لالتصاالت مروة عبد الفتاح عبد الحافظ  ٢٠
 المصرية لالتصاالت مروة على طة محمد الوآيل ٢١
 المصرية لالتصاالت مى ناجى عبد الرازق حجازى  ٢٢
 المصرية لالتصاالت  هبة ابراهيم عثمان محمد نصر ٢٣
 المصرية لالتصاالت هبة عبد الستار عبد الستار سليمان ٢٤
 المصرية لالتصاالت هيام محمد محمود سالمة ٢٥
 سنترال المحلة ابراهيم احمد محمد الموجى ٢٦
 سنترال المحلة احمد محمد أسماعيل بصل ٢٧
 سنترال المحلة إسالم السيد السيد ميرة  ٢٨
 سنترال المحلة  صالح الفقىسمر أحمد ٢٩
 سنترال المحلة سميرة جمال محمد عبد الجواد  ٣٠
 سنترال المحلة سهام يحيى ابراهيم حسين  ٣١
 سنترال المحلة محمد مجدى عبدالرحمن عبداللطيف ٣٢
 سنترال المحلة محمد نصر الدين عطوان ٣٣
 سنترال المحلة مصطفى محمد حسب النبى  ٣٤
لمتولى المنشاوى منار حمدى ا ٣٥  سنترال المحلة 

 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

  ) اتصاالت(  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
 آهرباء اسكندرية احمد حسن احمد عقيل  ١
 شرآة هاربست احمد محمد علي عارف  ٢
ل ابو بدويسنترا أسماء محمد خليفة البسطويسي  ٣  
 هيئة ميناء دمياط أسماء محمد فاروق عبد المولي  ٤
 هيئة ميناء دمياط هبه مسعد سعد  ٥
 جيليكوم أسماء محمد محمود طه  ٦
 جيليكوم ايمان محمد عيد ابراهيم  ٧
 جيليكوم ريهام السيد حامد يوسف النفاض  ٨
 جيليكوم سارة رفعت السيد الخولي  ٩
عبد الحميد سمر عبد الصبور  ١٠  جيليكوم 
 جيليكوم سمر علي حسن نور الدين  ١١
 جيليكوم سناء حامد حامد احمد ابراهيم  ١٢
 جيليكوم فتحية جمال رفعت مصطفي  ١٣
 جيليكوم فلة عبد الهادي عبد الغني  ١٤
 جيليكوم ليلي جمال سعد اسكندر  ١٥
 جيليكوم منار صالح حافظ السيد  ١٦
 جيليكوم  متولي منار محسن السيد ١٧
 جيليكوم نورهان عبد الخالق السعيد  ١٨
 مرآز الكلي والمسالك البولية اشرف محمد عبد اهللا  ١٩
 مرآز الكلي والمسالك البولية الشيماء ابو بكر عبد الحميد  ٢٠
 مرآز الكلي والمسالك البولية الشيماء محمد محمد المتولي  ٢١
  والمسالك البوليةمرآز الكلي الهام رمضان عوض  ٢٢
 مرآز الكلي والمسالك البولية ايمان السيد عطية علي  ٢٣
 مرآز الكلي والمسالك البولية ايمان محمد احمد علي  ٢٤
 مرآز الكلي والمسالك البولية حسناء محمود مصطفي حسن  ٢٥
 مرآز الكلي والمسالك البولية دينا يسري حسين ابو زيد  ٢٦
لحكيم عثمان رانيا فتحي عبد ا ٢٧  مرآز الكلي والمسالك البولية 
 مرآز الكلي والمسالك البولية سمر سيد احمد حسن الديب ٢٨
 مرآز الكلي والمسالك البولية شيماء الحسيني سعد علي  ٢٩
 مرآز الكلي والمسالك البولية شيماء السيد عطية احمد  ٣٠
لمسالك البوليةمرآز الكلي وا شيماء رزق ابراهيم بدر ابو الخير  ٣١  
 مرآز الكلي والمسالك البولية شيماء عطية حسين عطية  ٣٢
 مرآز الكلي والمسالك البولية عادل عبد المسيح جولي  ٣٣
 مرآز الكلي والمسالك البولية علي صادق عبد المنعم عوض  ٣٤
 مرآز الكلي والمسالك البولية عمرو احمد عبد المنعم  ٣٥

 
 

   
 
  



 
 
 
 
 
 

 ) اتصاالت (  قسم –ب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة التدري
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
 مرآز الكلي والمسالك البولية عمرو علي رفاعي عوض  ١
 مرآز الكلي والمسالك البولية غادة احمد شفيق ٢
 مرآز الكلي والمسالك البولية فادي جورج عزيز  ٣
د الواحد محمد حمدي طه عب ٤  مرآز الكلي والمسالك البولية 
 مرآز الكلي والمسالك البولية محمد شريف السيد شريف  ٥
 مرآز الكلي والمسالك البولية مروة عبد الغني محمد عبد الغني  ٦
 مرآز الكلي والمسالك البولية مروة معوض عبد المجيد  ٧
 مرآز الكلي والمسالك البولية مروة مصطفي فهيم  ٨
 مرآز الكلي والمسالك البولية مني رياض محمد احمد  ٩
 مرآز الكلي والمسالك البولية مني فتحي السيد احمد  ١٠
 مرآز الكلي والمسالك البولية نورا جمال محمد رضوان  ١١
 مرآز الكلي والمسالك البولية هويدا محمد عبد العظيم  ١٢
يةمرآز الكلي والمسالك البول وسام احمد يوسف  ١٣  
 مرآز الكلي والمسالك البولية والء السيد سالمة محمد  ١٤
 مرآز الكلي والمسالك البولية محمد عطوة السيد احمد  ١٥
 محطة آهرباء طلخا أمنية السيد احمد مندور  ١٦
 محطة آهرباء طلخا ايمان سعد محمد البسيوني  ١٧
 محطة آهرباء طلخا بسمة محمد سويلم محمد  ١٨
حمد محمد مصطفي بسمة م ١٩  محطة آهرباء طلخا 
 محطة آهرباء طلخا حمادة عيد عبد الغفار  ٢٠
 محطة آهرباء طلخا سارة عطية عطية  ٢١
 محطة آهرباء طلخا سالي عبد الفتاح خالد  ٢٢
 محطة آهرباء طلخا سلسبيل علي حامد  ٢٣
 محطة آهرباء طلخا سلمي صبح محمد احمد  ٢٤
 محطة آهرباء طلخا سوسن البيومي عبده ٢٥
 محطة آهرباء طلخا شيماء ابراهيم حسن  ٢٦
 محطة آهرباء طلخا شيماء محمد الصديق ٢٧
 محطة آهرباء طلخا محمد حمدي صالح شحاته  ٢٨
 محطة آهرباء طلخا هشام احمد فؤاد عبد الحي  ٢٩
 شرآة آهرباء البحيرة    أمنية محمد ابراهيم محفوظ  ٣٠
تولي أميرة توفيق م ٣١  مرآز طب وجراحة العيون 
 مرآز طب وجراحة العيون خلود يحيي عبد المجيد محمد  ٣٢
 مرآز طب وجراحة العيون مروة شاآر عبد الغفار  ٣٣
 مرآز طب وجراحة العيون نورا محمود محمد الديسطي  ٣٤
 مرآز طب وجراحة العيون ندي محمد البكري المتولي  ٣٥

 
 

   
 
  

 



 
 
 
 
 

 ) اتصاالت (  قسم –لميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة التدريب ا
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
 الخدمات المالحية باالسكندرية ايمان البسطويسي احمد  ١
  دمياط–شرآة المصرية لالتصاالت  ايمان السيد محمود حسن  ٢
  دمياط–شرآة المصرية لالتصاالت  ايمان طاهر حامد عيسي ٣
  دمياط–شرآة المصرية لالتصاالت  راندا رضا نبيه الصديق  ٤
  دمياط–شرآة المصرية لالتصاالت  شيماء محمد محمد المتولي  ٥
  دمياط–شرآة المصرية لالتصاالت  عالء نصر عبد الحافظ  ٦
 شرآة موبينيل ايمان عبد المحسن محمود  ٧
 شرآة موبينيل هبه اهللا احمد محمد  ٨
 شرآة فودافون  السيد عبد الحميد مصطفي ٩
 شرآة فودافون عمرو عبد القادر محمد حامد  ١٠
 مرآز الحساب العلمي  نورا مصطفي محمد  ١١
 مرآز الحساب العلمي  ريهام رفعت محمد  ١٢
 مرآز الحساب العلمي  نهي محمود عبد السالم ١٣
 مرآز الحساب العلمي  بسمة عز عبد المنعم  ١٤
 مرآز الحساب العلمي  شوقي جودة انجي  ١٥
 مرآز الحساب العلمي  رانيا احمد محمد عبد القادر ١٦
 مرآز الحساب العلمي  إيمان عباس إبراهيم  ١٧
 مرآز الحساب العلمي  إيمان محمود رمضان  ١٨
 مرآز الحساب العلمي  اشرف محمد عبد اهللا  ١٩
 مرآز الحساب العلمي  وردة محمد شعبان  ٢٠
 مرآز الحساب العلمي  نورا عالء الدين  ٢١
 مرآز الحساب العلمي  سهير ناصر علي رمضان  ٢٢
 مرآز الحساب العلمي  داليا عبد العزيز الدسوقي ٢٣
 مرآز الحساب العلمي  إيمان حمدان محمد محمد ٢٤
 مرآز الحساب العلمي  طارق يحيي عبد الغني احمد  ٢٥
 مرآز الحساب العلمي   محمد إبراهيم عبد الستار ٢٦
 مرآز الحساب العلمي  محمود عزت راشد محمد  ٢٧
 مرآز الحساب العلمي  احمد محمود السيد سليمان ٢٨
 مرآز الحساب العلمي  السيد شحاته السيد محمد  ٢٩
 مرآز الحساب العلمي  إسالم محمد آامل بدر  ٣٠
 مرآز الحساب العلمي  سامح جالل مصطفي  ٣١
 مرآز الحساب العلمي  ود صالح الددموني محم ٣٢
 مرآز الحساب العلمي  محمد مجدي عبد الرحمن  ٣٣
 مرآز الحساب العلمي  محمد عبد الستار محسب  ٣٤
 مرآز الحساب العلمي  عمرو ابراهيم حسب اهللا  ٣٥
 مرآز الحساب العلمي  احمد محمد اسماعيل بصل ٣٦

   
   
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

  ) اتصاالت(  قسم –ني لطالب الفرقة الثانية والثالثة التدريب الميدا

  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
 مرآز الحساب العلمي  زينب السيد محمد الوصيف ١

 مرآز الحساب العلمي  دعاء عادل عبد السالم  ٢

 مرآز الحساب العلمي  انجي السيد عبد المعطي ٣

  العلمي مرآز الحساب زينب المتولي رمضان  ٤

 مرآز الحساب العلمي  ندا إبراهيم محمد عرفات  ٥

 مرآز الحساب العلمي  سارة ممدوح عبد اللطيف ٦

 مرآز الحساب العلمي  إبراهيم عبد الرحمن جمعه  ٧

 مرآز الحساب العلمي  همت محمد إبراهيم  ٨

 مرآز الحساب العلمي  زينب حامد مصطفي حامد ٩

رآز الحساب العلمي م ندا محمد البكري  ١٠  

 مرآز الحساب العلمي  إيمان حلمي إبراهيم الشبيتي  ١١

 مرآز الحساب العلمي  حسناء فوزي المرغني  ١٢

 مرآز الحساب العلمي  إبراهيم عبد المنعم محمد  ١٣

 مرآز الحساب العلمي  نورا جمعه احمد البقري ١٤

  العلمي مرآز الحساب عبد الحليم إسماعيل عبد الحليم  ١٥

 مرآز الحساب العلمي  محمد زآريا عبده السيد  ١٦

 مرآز الحساب العلمي  خالد عبد الوآيل إبراهيم  ١٧

 مرآز الحساب العلمي  محمد عادل السيد احمد  ١٨

 مرآز الحساب العلمي  سمر احمد فؤاد حسن  ١٩

 مرآز الحساب العلمي  عاطف عادل سعد عوض  ٢٠

 مرآز الحساب العلمي  الوهاب محمد محمود عبد  ٢١

 مرآز الحساب العلمي  محمود محمد احمد احمد  ٢٢

   
 

   
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

  ) حاسبات(  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
 مصنع سماد طلخا أحمد حسن السيد أحمد الجندى ١
د بدوىمحمد محمد السي ٢  مصنع سماد طلخا 
 شرآة آهرباء طلخا أمل نايل حسن الشربينى ٣
 شرآة آهرباء طلخا إيمان السيد محمد عطا ٤
 شرآة آهرباء طلخا لبيبه جمال عبدالجليل ٥
 شرآة آهرباء طلخا محمود حسام محمد رمضان ٦
 مصنع الكوآاآوال شيماء رضوان محمد رضوان ٧
الغيطمحمد الراعى السعيد أبو  ٨  جيليكوم 
 شرآة الدلتا لآلسمده محمد محمد السيد محمد بدوى ٩
 شرآة مصر للغزل والنسيج منار محمد محمود األدهم ١٠
 شرآة آهرباء دمياط أسماء نعيم عوض نعمان ١١
 شرآة آهرباء دمياط سهام محمد مصطفى النحراوى ١٢
 شرآة آهرباء دمياط شيماء محمد فهمى مرزوق ١٣
عبد السالم إمام هاللنورا  ١٤  شرآة آهرباء دمياط 
 شرآة آهرباء دمياط هاله محمد السيد بدر ١٥
 شرآة آهرباء دمياط أحمد مصطفى توفيق الوقف ١٦
اهللا عبد الباسط  أحمد عبد ١٧  شرآة آهرباء دمياط 
 معمل البرمجيات أحمد حسن محمد سالمه ١٨
 معمل البرمجيات تامر محمد عيد الراضى  ١٩
 معمل البرمجيات حسناء عبدالرازق عبده ٢٠
 معمل البرمجيات حنان عابد فتوح السيد ٢١
 معمل البرمجيات ريهام محمد عبداهللا ٢٢
 معمل البرمجيات زاهيه محمد رمضان ٢٣
 معمل البرمجيات سالى عبدالحميد أبوالمكارم ٢٤
العال شيماء آمال أحمد عبد ٢٥  معمل البرمجيات 
 مستشفى منية النصر  الدين حسناء ضياء ٢٦
 سنترال المنصوره أحمد الدسوقى آامل ٢٧
 سنترال المنصوره عمرو محمد محمد الالوندى ٢٨
 سنترال المنصوره عبدالرحمن حمدى فتوح ٢٩
 سنترال المنصوره ماجى محمد السعيد محمد أردش ٣٠
 ميناء دمياط إيمان محمد راغب حجازى ٣١
د سالمهدينا وعيد توفيق محم ٣٢  مرآز تكنولوجيا المعلومات بمجلس ميت سلسيل 
 شرآة شومان للبالستيك عمرو محمد الشهاوى ابراهيم ٣٣

 
 
 
   
 

   
 



  
 
 
 
 
 
 

 ) حاسبات( قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
العلمي مرآز الحساب  إيمان عصام الدين صادق  ١  
 مرآز الحساب العلمي  سمر مصطفي عبد العاطي ٢
 مرآز الحساب العلمي  إيمان بكر محمد محمد  ٣
 مرآز الحساب العلمي  احمد حامد عبد المجيد اإلمام ٤
 مرآز الحساب العلمي  نورا السيد مصطفي المنشاوي ٥
 مرآز الحساب العلمي  نجاة علي علي البدراوي  ٦
 مرآز الحساب العلمي  ي مي أمين وال ٧
 مرآز الحساب العلمي  مها محمد عبد الجليل حسن  ٨
 مرآز الحساب العلمي  هبه مصطفي فؤاد أمين  ٩
 مرآز الحساب العلمي  مي مصطفي فتحي عبد المجيد ١٠
 مرآز الحساب العلمي  شيماء علي عبد العزيز علي  ١١
علمي مرآز الحساب ال عزة ابراهيم عبد الرحمن  ١٢  
 مرآز الحساب العلمي  ماجدة عبد اهللا احمد محمد  ١٣
 مرآز الحساب العلمي  فاطمة محمد طلعت المرسي ١٤
 مرآز الحساب العلمي  علياء غنيم علي غنيم  ١٥
 مرآز الحساب العلمي  غادة السيد محمد محمد  ١٦
 مرآز الحساب العلمي  رغده سعد حامد محرم ١٧
 مرآز الحساب العلمي  احمد مصطفي محمد ١٨
 مرآز الحساب العلمي  دعاء السيد السيد عبد العزيز ١٩
 مرآز الحساب العلمي  هناء يوسف زين الدين  ٢٠
 مرآز الحساب العلمي  إيمان فكري محمود إسماعيل  ٢١
 مرآز الحساب العلمي  محمد السيد علي سالم  ٢٢
 مرآز الحساب العلمي  محمد محمود فؤاد  ٢٣
 مرآز الحساب العلمي  مني علي حافظ نوفل  ٢٤
 مرآز الحساب العلمي  ممتازة محمد عبد العال  ٢٥
 مرآز الحساب العلمي  مني جالل احمد علي  ٢٦
 مرآز الحساب العلمي  وسام إبراهيم احمد فودة ٢٧
 مرآز الحساب العلمي  سهام محمد الدسوقي  ٢٨

   
   

 
  

 
 



 
 
 
 
 
 

   ) آهرباء(  قسم – لطالب الفرقة الثانية والثالثة التدريب الميداني
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا مجدى طلبه رزق عكاشه  ١
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا عمرو فتحى ابراهيم متولى  ٢
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا محمد صالح الدين مصطفى  ٣
اطمه محمود أحمد حسـن ف ٤  محطة آهرباء طلخـــــــــــــا 
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا معتـز سامى عبد الفتاح  ٥
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا أحمد محمد جمعه رزق  ٦
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا خالد سامى عباس السيد  ٧
خـــــــــــــامحطة آهرباء طل خالد محمد أحمد الشيلى  ٨  
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا أحمد صبرى السيد طـه  ٩
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا أحمد عاطف الشربينى  ١٠
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا دعـاء وحيد البغدادي  ١١
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا مها عـوض عنتر عـوض  ١٢
ودى هناء أبو الحمد السع ١٣  محطة آهرباء طلخـــــــــــــا 
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا غادة فتحى عبد الشافى  ١٤
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا هايدى عادل ابراهيم  ١٥
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا دعاء عادل السيد  ١٦
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا محمد عبد العزيز محمد  ١٧
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا ايمان أمر اهللا رمضان  ١٨
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا محمد السيد أبو االسعـاد  ١٩
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا محمد السيد رجب على  ٢٠
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا أيه عالء عبد العزيز  ٢١
ء طلخـــــــــــــامحطة آهربا حنان عطيه محمد السيد  ٢٢  
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا عبد الجليل محمد ابراهيم  ٢٣
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا أحمد ابراهيم محمد اسماعيل  ٢٤
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا أمجد حامد صالح عباس  ٢٥
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا أنور وجدى أبو المجد  ٢٦
اء ابراهيم محمد ابراهيم به ٢٧  محطة آهرباء طلخـــــــــــــا 
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا أحمد حمدى دويدار غنيم  ٢٨
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا محمد  السعدنى محمد عبد الفتاح  ٢٩
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا هبه على أحمد ابراهيم  ٣٠
اوع أيه أحمد ابراهيم مط ٣١  محطة آهرباء طلخـــــــــــــا 
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا محمد آمال محمد أحمد  ٣٢
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا محمد تقى الدين الصديق ٣٣
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا محمد يوسف آمال محمود  ٣٤
ــامحطة آهرباء طلخـــــــــــ محمد محمود محمود العدل  ٣٥  
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا مروة عبد الهادى محمود  ٣٦

   
   

 
  



 
 
 
 
 
 

   ) آهرباء(  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا مروة ابراهيم عبد العزيز  ١
الشربينى شيماء عبد العزيز  ٢  محطة آهرباء طلخـــــــــــــا 
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا نسمه السيد محمود  ٣
 محطة آهرباء طلخـــــــــــــا مى عبد اللطيف ابراهيم  ٤
)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  محمد صبحى الحسينى  ٥  
)جيليكوم ( ت الشرآة اليابانية لالتصاال محمد خالد محمد منير  ٦  
)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  محمد عابد فتحى داود  ٧  
)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  محمد فوزى عبد السالم  ٨  
)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  محمد صبرى محمد رضوان  ٩  
)جيليكوم ( الت الشرآة اليابانية لالتصا محمد جمال أحمد السعيد  ١٠  
)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  سامح محمد على محمد  ١١  
)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  على أحمد عوض عمر  ١٢  
)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  محمد أحمد الدياسطى  ١٣  
)جيليكوم ( ت الشرآة اليابانية لالتصاال مصطفى السيد عبد الحليم  ١٤  
)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  ممدوح وجيه صابر  ١٥  
)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  أمل محمد مصطفى عبد العزيز  ١٦  
)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  السيدة حسن أبو العال  ١٧  
)جيليكوم ( الت الشرآة اليابانية لالتصا أمانى أحمد على جير  ١٨  
)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  محمد عبد الكفيل فهيم  ١٩  
)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  رامى عبد الفتاح عبد الفتاح   ٢٠  
)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  أشرف عبد الرازق حسن   ٢١  
ــاد طلخــــــامصنع سم أحمد السيد أحمد السيد شرف  ٢٢  
 مصنع سمــاد طلخــــــا هاله جمال المرسى  ٢٣
 مصنع سمــاد طلخــــــا محمد السيد أحمد أبو فودة  ٢٤
 مصنع سمــاد طلخــــــا محمد سامى أحمد عبد العزيز  ٢٥
 مصنع سمــاد طلخــــــا ندى على عبد القادر  ٢٦
ـامصنع سمــاد طلخـــــ مروة محمد السيد  ٢٧  
 مصنع سمــاد طلخــــــا هبه عبد الرازق موسى  ٢٨
 مصنع سمــاد طلخــــــا سعاد عبدة أحمد فرحات  ٢٩
 مصنع سمــاد طلخــــــا أيه محمد حافــظ عبد العزيز  ٣٠
 مصنع سمــاد طلخــــــا فـوزيـه أحمد صابـر الحسينـى  ٣١
ــامصنع سمــاد طلخــــ سمر ابراهيم أحمد يسن  ٣٢  
 مصنع سمــاد طلخــــــا محمود محمد عبد الرازق  ٣٣
 مصـر للغـزل والنسيــج محمود عبد النعيم على  ٣٤
 مصـر للغـزل والنسيــج يوسف عبد الغنى عبد الفتاح  ٣٥
 مصـر للغـزل والنسيــج سوزان فوزي محمد عبد اهللا  ٣٦

   
 
   

 



  
 
 

 
 
 
 
 
 

   ) آهرباء(  قسم – الثانية والثالثة التدريب الميداني لطالب الفرقة

  التدريب مكان   الطالب بيانات  م

 مصـر للغـزل والنسيــج دينا محمد عبد الوهاب الدبشه  ١

 مصـر للغـزل والنسيــج محمد محمد الدسوقي  ٢

 مصـر للغـزل والنسيــج هناء السيد محمود مصباح  ٣

لنسيــجمصـر للغـزل وا دينا محمد السيد رزق  ٤  

 آهـــــــرباء البحيــــــرة سيماء السيد عبد الخالق  ٥

 آهـــــــرباء البحيــــــرة حاتم بدوى السيد بدوى  ٦

 آهـــــــرباء البحيــــــرة لمياء ابراهيم جمال الدين  ٧

 آهـــــــرباء البحيــــــرة فاطمه فايـــد محمد الجتمــــه  ٨

    
 
 
 
 
   

 

  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

   ) ميكانيكا(  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
 شرآة المشروعات البتروليه واالستشارات الفنيه بتروجيت عاصم محمود عبد الظاهر إبراهيم  ١
لفنيه بتروجيتشرآة المشروعات البتروليه واالستشارات ا احمد نشأت الحسينى محمد ٢  
"معمل طنطا  " شرآة القاهره لتكرير البترول  مصطفى محمود محمد إسماعيل  ٣  
 شرآة المشروعات البتروليه واالستشارات الفنيه بتروجيت احمد سامح عبد الحاآم العيسوي ٤
  المعادى الجديده٢٩٠ش . شرآة خالده يالقاهره حسام الدين مصطفى عبد العظيم محمود ٥
ل إبراهيم الشرقاوى الرفاعىجما ٦ ١٥٥١شرآة عز للدرفله ــ ص بريد    
 العاشر من رمضان ــ المنطقه الصناعيه شرآة مصانع عز للدرفله جمال ابراهيم الشرقاوى الرفعى ٧

 mcvشرآة صيانة سيارات  محمد ابراهيم محمد مدآور  ٨
 mcvشرآة صيانة سيارات  آريم عطيه ابوعتمان  ٩
د ابوالفضل مروان مسع ١٠  mcvشرآة صيانة سيارات  
 mcvشرآة صيانة سيارات  احمد محمد زآى محمود ١١
 mcvشرآة صيانة سيارات  شريف شعبان سالمه ١٢
 mcvشرآة صيانة سيارات  مصطفى وائل السيد شاهين ١٣
 مصنع صقر التابع للهيئة العربيه للتصنيع محمد صبرى محمود احمد ١٤
حمد عزتاحمد محمد شريف م ١٥  شرآة منصور شيفروليه 
 شرآة آهرباء خنيزة   البحيره     محمود احمد عبدالحى احمد  ١٦
)المعادى ( شرآة جابكو للبترول  عمرو محمد مصيلحى عبدالحليم الدسوقى ١٧  
)بالمعادى ( شرآة جابكو للبترول  عبدالحميد خميس عبدالحميد الطحاوى ١٨  
)بالمعادى ( رآة جابكو للبترول ش سعيد محمد انيس الحفنى  ١٩  
)بالمعادى ( شرآة جابكو للبترول  احمد عبداهللا احمد على  ٢٠  
)بالمعادى ( شرآة جابكو للبترول  عمرو سعيد الرفاعى ٢١  
المحلة الكبرى مصر للغزل والنسيج عادل عاطف عبدالخالق الشندى  ٢٢  
محلة الكبرىال مصر للغزل والنسيج محمد مسعد محمد ابراهيم  ٢٣  
المحلة الكبرى مصر للغزل والنسيج محمود على مصطفى جنينه ٢٤  
 شرآة بتروجيت ــ فرع بور سعيد محمود سمير شحاته محمود ٢٥
 شرآة بتروجيت ــ فرع بور سعيد محمد مسعد محمد ابراهيم ٢٦
سعد سعد سليمانمحمود  ٢٧  شرآة  شرق الدلتا للنقل والسياحه 
د احمد الهنداوىاحمد اسامه سي ٢٨  شرآة  شرق الدلتا للنقل والسياحه 
 شرآة  شرق الدلتا للنقل والسياحه فتحى المرسى فتحى المرسى الجرداوى ٢٩
 شرآة  شرق الدلتا للنقل والسياحه محمد احمد عبدالمنعم الباز ٣٠
 شرآة  شرق الدلتا للنقل والسياحه محمد احمد محمد ابراهيم زهيرى ٣١
د ابراهيم شعبانعمرو محم ٣٢  شرآة  شرق الدلتا للنقل والسياحه 
 شرآة  شرق الدلتا للنقل والسياحه اسامه عبدالناصر احمد ابوطالب ٣٣
 شرآة  شرق الدلتا للنقل والسياحه محمد السباعى عبدالوهاب عبدالحليم ٣٤
 شرآة  شرق الدلتا للنقل والسياحه فوزى عبده عبدالمجيد النملى ٣٥
مد ابراهيم رضوانحازم مح ٣٦  شرآة  شرق الدلتا للنقل والسياحه 

     
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

   ) ميكانيكا(  قسم –التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة 
  التدريب مكان   الطالب بيانات  م
 شرآة  شرق الدلتا للنقل والسياحه شعبان محمد محمود الدومانى ١
رآة  شرق الدلتا للنقل والسياحهش محمود سمير محمود شحاته ٢  
 الصحراء الشرقيه والشرآه العامه للبترول حسام عبدالهادى سعد محجوب ٣
جابكو/  شرآة خليج السويس للبترول هشام مجدى عرفه عجيله ٤  
 شرآة القاهره لتكرير البترول   طنطا محمد بسيونى ابراهيم البسيونى ٥
٤ شيفورليه طنطا طريق القاهرة الكيلو منصور طارق مصطفى آامل السيد على ٦  
٤منصور شيفورليه طنطا طريق القاهرة الكيلو  مصطفى عالء الدين مصطفى احمد ٧  
٤منصور شيفورليه طنطا طريق القاهرة الكيلو  احمد إبراهيم سليمان الصباغ ٨  
 شرآة القاهرة للبترول لفرع طنطا محمد زآريا محيى الخولى ٩
ه البناإيهاب على جمع ١٠  شرآة القاهرة للبترول لفرع طنطا 
 شرآة القاهرة للبترول لفرع طنطا احمد فريز محمد عوض ١١
 شرآة القاهرة للبترول لفرع طنطا محمد ربيع السيد ابو الوفا ١٢
 شرآة القاهرة للبترول لفرع طنطا عبد الحميد خميس عبد الحميد طحاوى ١٣
طة آهرباء دمياطمح احمد محمد محمد محمد الجاويش ١٤  
 محطة آهرباء دمياط احمد إبراهيم إبراهيم عبد الهادى ١٥
 شرآة ابناء حسن عالم مصنع انتاج البروبلين ببور سعيد منصور محمد منصور محمد ١٦
 مصنع صقر التابع للهيئة العربيه للتصنيع محمد صبرى محمود احمد ١٧
ليهشرآة منصور شيفرو احمد محمد شريف محمد عزت  ١٨  
 شرآة بيتروجيت للغاز ــ  االسكندريه حسن سمير السيد محمد سالم  ١٩
 شرآة بيتروجيت للغاز ــ  االسكندريه احمد محمد محمد بدران  ٢٠
)سى  جاز ( الشرآه اآلسبانيه المصرية إلسالة الغاز الطبيعى   إبراهيم طه وهيب يوسف الشاوى  ٢١  
وجيتشرآة بتر محمد ماجد بحيى دعدور  ٢٢  
 شرآة بتروجيت الشحات عبدالرازق ابراهيم  ٢٣
 شرآة القاهره لتكرير البترول فرع طنطا مصطفى وائل شاهين  ٢٤
 الشرآة الوطنيه لصناعة السيارات مرسيدس بينز االسككندريه سموحة قنديل جمال قنديل ٢٥

 الشرآه الوطنيه بصناعية سيرات مرسيدس بينز يحيى احمد شوقى  ٢٦
مد هشام العشرى مح ٢٧  مرسيدس بنز ـــ االسكندريه  ــ  سموحه 
 مرسيدس بنز ـــ االسكندريه  ــ  سموحه محمد محمد محمود جابر طلبه  ٢٨
 مرسيدس بنز ـــ االسكندريه  ــ  سموحه مصطفى محمود حسين دويدار  ٢٩
 مرسيدس بنز ـــ االسكندريه  ــ  سموحه محمد مصطفى محمد مصطفى  ٣٠
حمد محمد عبد الباسط  زايدم ٣١  مرسيدس بنز ـــ االسكندريه  ــ  سموحه 
 مرسيدس بنز ـــ االسكندريه  ــ  سموحه باسم حامد عزت سليم  ٣٢
 مرسيدس بنز ـــ االسكندريه  ــ  سموحه نور الدين احمد الشرقاوى  ٣٣

   
 



   
 
 
 

 
 
 
 
 

 ) نسيج (  التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة قسم 
مج دريبــال التـــ  داد الطالبــــأع م بيانات مكان التدريب

الخواص التكنولوجية والميكنة  ١٤  -:الصف الثاني 
 شرآة مصر للغزل والنسيج ١ في صناعة الغزل والنسيج 

 ٥  -:الصف الثالث 

الخواص التكنولوجية والميكنة  ١  -:الصف الثاني 
 ٢  طنطا-آة الدلتا للغزل والنسيج شر في صناعة الغزل والنسيج 

   ـــ-:الصف الثالث 

شرآة النصر للغزل والنسيج والصباغة  ٥  -:الصف الثاني 
 "المحلة الكبري " 

الخواص التكنولوجية والميكنة 
 ٣ في صناعة الغزل والنسيج 

 ٣  -:صف الثالث ال

الخواص التكنولوجية والميكنة    ـــ-:الصف الثاني 
 ٤ مصنع غزل آفر الشيخ في صناعة الغزل والنسيج 

  ١  -:الصف الثالث 

الخواص التكنولوجية والميكنة   ١  -:الصف الثاني 
 "ديتاتكس " شرآة دمياط للغزل والنسيج  ٥ في صناعة الغزل والنسيج 

 ٣  -:الث الصف الث

 
 يعتمد ،

 :رئيس فريق عمل الخدمة المجتمعية ويمثله  : الطرف الثاني
 رزق عبد اهللا البيلي/ د .أ: االسم 

 وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: الوظيفة 
  المنصورة– جامعة المنصورة –آلية الهندسة : العنوان 

 :التليفون 
  @ mans . edu . eg  rizk:البريد االلكتروني 

 :التوقيع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 ) مدني (  التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة قسم 
مج دريبــال التـــ  داد الطالبــــأع م بيانات مكان التدريب

 مديرية اإلسكان والمرافق  ١ أعمال إنشائية  ٣٥ -:الصف الثاني 
 ١٥ -:الصف الثالث 
 ٩  -:الصف الثالث  مرآز الدراسات والبحوث  ٢ أعمال إنشائية  ١٩  -:الصف الثاني 
 ٤٩  -:الصف الثالث  المجالس المحلية  ٣ أعمال إنشائية  ٥٩  -:الصف الثاني 
 ٤٠  -:الصف الثالث  شرآة المقاولون العرب فرع شمال الدلتا ٤ أعمال إنشائية  ٢٢٠  -:الصف الثاني 
 شرآة المساهمة المصرية للمقاوالت العبد ٥ أعمال إنشائية  ١٣  -:الصف الثاني 
 ٦ -:الصف الثالث 
 مديرية االسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية ٦ أعمال إنشائية  ٢٩  -:الصف الثاني 
 ١٥  -:الصف الثالث 
  ايجيكو-النصر لإلنشاءات  ٧ أعمال إنشائية  ١١  -:الصف الثاني 
 ٨ -:الصف الثالث 
   حسن عالم سابقًا –النصر للمقاوالت  ٨ أعمال إنشائية  ١٠  -:الصف الثاني 
 ٥  -:الصف الثالث 
 جهاز االسكان والتعمير بدمياط الجديدة  ٩ أعمال إنشائية  ١٩  -:الصف الثاني 
 ١٧  -:الصف الثالث 
 شرآة المقاولون العرب فروع اخري ١٠ مال إنشائية أع ٨  -:الصف الثاني 
 ٦  -:الصف الثالث 

 
 

 يعتمد ،
 :رئيس فريق عمل الخدمة المجتمعية ويمثله  : الطرف الثاني

 رزق عبد اهللا البيلي/ د .أ: االسم 
 وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: الوظيفة 
 رة المنصو– جامعة المنصورة –آلية الهندسة : العنوان 

 :التليفون 
  @ mans . edu . eg  rizk:البريد االلكتروني 

 :التوقيع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 ) انتاج (  التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة قسم 
مج دريبــال التـــ  داد الطالبــــأع م بيانات مكان التدريب

 تشغيل ورش  ١  الحربي٥٤مصنع  ـــ -:الصف الثاني 
 ١١ -:الصف الثالث 
 ٨  -:الصف الثالث   اإلسكندرية-الترسانة البحرية  ٢ تصميم ماآينات  ٢  -:الصف الثاني 
 ١١  -:الصف الثالث  خواص وقود واحتراق ٣ مصنع عقل  ٨  -:الصف الثاني 
 ١٢  -:الصف الثالث  ٤ مصنع سماد طلخا محطات قوي ١٨  -:الصف الثاني 
رباء طلخاآه ٦  -:الصف الثاني   يةكالهندسة الكهربية والميكان ٥ 
 ١٠ -:الصف الثالث 
 ٨  -:الصف الثالث  ٦ مصنع شومان  تصميم ماآينات  ٧  -:الصف الثاني 
 محرآات  ٧ ميناء دمياط  ٥  -:الصف الثاني 
 ٤  -:الصف الثالث 
٩٩٩مصنع  ٥  -:الصف الثاني   تشغيل ورش  ٨ 
 ٤  -:الصف الثالث 

 
 

 يعتمد ،
 :رئيس فريق عمل الخدمة المجتمعية ويمثله  : الطرف الثاني

 رزق عبد اهللا البيلي/ د .أ: االسم 
 وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: الوظيفة 
  المنصورة– جامعة المنصورة –آلية الهندسة : العنوان 

 :التليفون 
  @ mans . edu . eg  rizk:البريد االلكتروني 

 :التوقيع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 
 
 

 

 ) ميكانيكا (  التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة قسم 
مج دريبــال التـــ  داد الطالبــــأع م بيانات مكان التدريب

 الحرآة الميكانيكة والوقودmcvشرآة صيانة سيارات  ١ ٦ -:الصف الثاني 
 ١١ -:الصف الثالث 
)المعادى ( شرآة جابكو للبترول  ٢ التبريد والتكييف ٦  -:الصف الثاني 
 ٩  -:الصف الثالث 
شرآة  شرق الدلتا للنقل والسياحه الحرآة الميكانيكة والوقود ٣ ٨  -:الصف الثاني 
 ٤  -:الصف الثالث 
 ٣  -:الصف الثالث   الميكانيكة والوقودالحرآةمرسيدس بنز ـــ االسكندريه  ــ  سموحه ٤ ٧  -:الصف الثاني 
 شرآة القاهرة للبترول لفرع طنطا ٥ التبريد والتكييف ٥  -:الصف الثاني 
 ٦ -:الصف الثالث 
شرآة بتروجيت ٦ التبريد والتكييف ١٢  -:الصف الثاني 
 ٥  -:الصف الثالث 
 محطة آهرباء طلخا  يةكالهندسة الكهربية والميكان ٧ ٥٣  -:الصف الثاني 
 ٦٥ -:الصف الثالث 
 شرآة الدلتا لالسمدة والصناعات الكيماوية ٨ محطات قوي ٤٧  -:الصف الثاني 
 ٤٩  -:الصف الثالث 
  حلوان –مصنع الحديد والصلب  الحرآة الميكانيكة والوقود ٩   ــ-:الصف الثاني 
 ١١  - :الصف الثالث
الشرآة االسبانية السالة الغاز الطبيعي  ١٠ التبريد والتكييف ٦  -:الصف الثاني 
   ــ-:الصف الثالث 
 ١١ شرآة مصر للغزل والنسيج الخواص التكنولوجية والميكنة  ١١  -:الصف الثاني 
 ٢٠  -:الصف الثالث 

 
 

 يعتمد ،
 :مجتمعية ويمثله رئيس فريق عمل الخدمة ال : الطرف الثاني

 رزق عبد اهللا البيلي/ د .أ: االسم 
 وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: الوظيفة 
  المنصورة– جامعة المنصورة –آلية الهندسة : العنوان 

 :التليفون 
  @ mans . edu . eg  rizk:البريد االلكتروني 

 :التوقيع 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 ) اتصاالت (  طالب الفرقة الثانية والثالثة قسم التدريب الميداني ل
مج دريبــال التـــ  داد الطالبــــأع م بيانات مكان التدريب

كومــــــجليشرآة  ١   آليتحكم  ١٣ -:الصف الثاني   
 ١١ -:الصف الثالث
 ٩  -:الصف الثالث مرآز الكلي والمسالك البولية ٢  تحكم آلي  ٨  -:الصف الثاني 
 ٦  -:الصف الثالث  اتصاالت الكترونية مرآز طب وجراحة العيون ٣ ١٠  -:الصف الثاني 
 ٤٧  -:الصف الثالث  تكنولوجيا االتصاالت الشرآة المصرية لالتصاالت ٤ ٥٦  -:الصف الثاني 
 آهرباء طلخا يةكالهندسة الكهربية والميكان ٥ ٨  -:الصف الثاني 
 ٦ -:الصف الثالث 
 تكنولوجيا االتصاالت  بالمحلةتالتصاالالمصرية ل ٦ ١٢  -:الصف الثاني 
 ٥  -:الصف الثالث 
 مصنع السماد ٧ محطات قوي ٤  -:الصف الثاني 
 ٣ -:الصف الثالث 
 مرآز الحساب العلمي  ٨ هندسة برمجة ٢٥  -:الصف الثاني 
 ٢٠ -:الصف الثالث 
 تكنولوجيا االتصاالت  دمياط–ت شرآة المصرية لالتصاال ٩   ـــ-:الصف الثاني 
 ٥ -:الصف الثالث 

 
 

 يعتمد ،
 :رئيس فريق عمل الخدمة المجتمعية ويمثله  : الطرف الثاني

 رزق عبد اهللا البيلي/ د .أ: االسم 
 وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: الوظيفة 
  المنصورة– المنصورة  جامعة–آلية الهندسة : العنوان 

 :التليفون 
  @ mans . edu . eg  rizk:البريد االلكتروني 

 :التوقيع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 ) حاسبات (  التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة قسم  
مج دريبــال التـــ  داد الطالبــــأع م بيانات مكان التدريب

معمل البرمجيات ١ هندسة برمجة ٨ -:الصف الثاني 
 ٥ -:الصف الثالث 
مرآز الحساب العلمي  ٢ هندسة برمجة ١٥  -:الصف الثاني 
 ١٣  -:الصف الثالث 
   ـــ-:الصف الثاني 

شرآة آهرباء دمياط يةكالهندسة الكهربية والميكان ٣
 ٦  -:الصف الثالث 
شرآة آهرباء طلخا يةكالهندسة الكهربية والميكان ٤ ١٤  -:الصف الثاني 
 ١٦  -:الصف الثالث 
 ٨  -:الصف الثاني 

جيليكوم ٥  آليتحكم 
 ٦ -:الصف الثالث 
 ٦  -:الصف الثاني 

 تكنولوجيا االتصاالتسنترال المنصوره ٦
 ٥  -:الصف الثالث 
 ٧  -:الصف الثاني 

مرآز الكلي والمسالك البولية ٧ تحكم آلي 
 ٤  - :الصف الثالث
 ٦  -:الصف الثاني 

 ٨ اتصاالت الكترونيةمرآز طب وجراحة العيون
 ٤  -:الصف الثالث 

 
 
 

 يعتمد ،
 :رئيس فريق عمل الخدمة المجتمعية ويمثله  : الطرف الثاني

 رزق عبد اهللا البيلي/ د .أ: االسم 
 وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: الوظيفة 
  المنصورة– جامعة المنصورة –آلية الهندسة : العنوان 

 :التليفون 
  @ mans . edu . eg  rizk:البريد االلكتروني 

 :التوقيع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 
 
 

 

 ) آهرباء (  التدريب الميداني لطالب الفرقة الثانية والثالثة قسم 

مج دريبــال التـــ  داد الطالبــــأع م بيانات مكان التدريب

 ٣٤ -:الصف الثاني 
 آهرباء طلخـــــــــــــامحطة يةكالهندسة الكهربية والميكان ١

 ٣٧ -:الصف الثالث 

 ١٥  -:الصف الثاني 
  تكنولوجيتحكم 

 
)جيليكوم ( الشرآة اليابانية لالتصاالت  ٢

 ١٣  -:الصف الثالث

 ٢٥  -:الصف الثاني 
مصنع سمــاد طلخــــــا محطات قوي ٣

 ١٨  -:ف الثالث الص

 ٤  -:الصف الثاني 
 الخواص التكنولوجية والميكنة مصـر للغـزل والنسيــج ٤

 ٦  -:الصف الثالث 

   ـــ-:الصف الثاني 
آهـــــــرباء البحيــــــرة يةكالهندسة الكهربية والميكان ٥

 ٦ -:الصف الثالث 

 
 
 

 يعتمد ،
 :مة المجتمعية ويمثله رئيس فريق عمل الخد : الطرف الثاني

 رزق عبد اهللا البيلي/ د .أ: االسم 
 وآيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: الوظيفة 
  المنصورة– جامعة المنصورة –آلية الهندسة : العنوان 

 :التليفون 
  @ mans . edu . eg  rizk:البريد االلكتروني 

 :التوقيع 
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