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أولويات الدول الساعية نحو مستقبل أفضل، والتى  من العالي التعليم يعتبر      

مواردها البشرية لتمتلك عقول مستنيرة قادرة على العمل  استثمارتعمل على 
ومواجهة تحديات العصر وتكون قادرة على القيام بنهضة قومية  واالبتكار

  شاملة.
 وفقا المواصفات من مجموعة توافر متميزة بشرية كوادر تخريج يتطلب   

 التعليم جودة لضمان القومية الهيئة قبل من الموضوعة الجودة لمعايير
 الجامعات لخريجي عامة مواصفات وضع ضمنها من والتي واالعتماد،

  المصري. العمل سوق احتياجات مع تتناسب والكليات
توفير  الى تسعى التي لرائدةا الكليات من حلوان جامعة – العلوم كلية وتعتبر  

أعلى مستويات التعليم والبحث المتقدم لطالبها ليس فقط خالل المرحلة 
األكاديمية ولكن كعلماء ذوي كفاءات علمية قياسية على أعلى المستويات 

مجتمعاتهم. ولذلك وفى إطار الخطة  فيالتفاعل الكامل كقادة  فيوتساهم 
للجامعة قامت الكلية  االستراتيجيةالخطة  للكلية والمنبثقة من االستراتيجية

( بتاريخ 420بإنشاء وحدة متابعة الخريجين بقرار مجلس كلية رقم )
لتكون قناة    والتابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 26/10/2016

بين الكلية والخريج وذلك للتواصل وتبادل الخبرات والمشاركة في  االتصال
 حل المشكالت.

 
 
 

الكلية والرقي بمستوى الطالب ليكون خريجا  خريجياصل الفعال مع التو
 متميزا، منافسا ومطلوبا لسوق العمل.

 

 

العمل على سد الفجوة بين المهارات العلمية الدراسية بالكلية والمتطلبات 
 .والعالميالتطبيقية لسوق العمل المحلى 
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 الجامعة. إنشاء موقع للوحدة مرتبط بموقع الكلية وموقع .1
انشاء قواعد بيانات إلكترونية للخريجين للعمل على تحديث البيانات  .2

 .الخاصة بالخريجين بعد تخرجهم
 .تنمية مهارات الطالب والخريجين بتحديد دورات متنوعة .3
 .المساهمة في تأمين فرص عمل للخريجين تناسب تخصصهم .4
لبرامج االهتمام بالجزء العملي لمشاريع التخرج )إن وجد( لجميع ا .5

الدراسية، وإقامة ملتقى في نهاية العام ودعوة الشركات المهتمة لعرض 
 المشاريع وطلب الدعم الالزم لها.

العمل على توفير منح دراسية للخريجين لعمل الماجيستير والدكتوراه  .6
داخل او خارج البالد لحل مشكلة مطروحة من خالل الخطة القومية 

 للدولة.
 السنوي للتعارف وتبادل الخبرات. إقامة يوم عيد الخريجين .7

 
 

 

 .تنظيم ملتقى التوظيف والتدريب االول للكلية .1
 .عمل دورات تدريبية للتأهيل لسوق العمل للطلبة والخريجين .2
 .عمل ندوات عامة للتوعية بمجاالت العمل المتاحة .3
 .عمل حفل للخريجين .4
اقامة يوم سنوى يدعى اليه الخريجين ورجال المؤسسات والهيئات  .5

 .والشركات المعنية )ملتقى توظيفى الكلية(
إتاحة الفرص للطالب للقيام بزيارات ميدانية للمصانع والشركات كل  .6

 حسب تخصصهم.
االتصال بالهيئات والمؤسسات والشركات للوصول الى ايجاد فرص  .7

 .عمل لخريجى الكلية
 بروتوكوالت تعاون مع جهات العمل والتدريب المختلفة. .8

 
 

 

 اهداف الوحدة

 اليات عمل الوحدة )الممارسات الفعلية(



 

 

 

 

 سنويا. ى التوظيف والتدريب للكليةتنظيم ملتق -1
 دعم التواصل بين خريجي الكلية من السنوات المختلفة. -2
 اإلعالن المتواصل عن فرص العمل المختلفة على صفحة الوحدة. -3
 استقبال اقتراحات الخريجين والعمل على تنفيذ المناسب منها. -4
العمل على التواصل مع أصحاب االعمال الستطالع آرائهم في  -5

 ين.الخريج
 اتاحة االطالع على قاعدة بيانات أماكن التدريب. -6

  

 الخدمات التي تقدمها الوحدة



 

 

 
 
 

 قاعدة بيانات بعض الخريجين. -1
 

   الوحدة  مكان العمل سنة التخرج اإلسم
ى
ازاى تقدر نشارك معانا ف

 متدرب-مدرب 
 االيميل

ديفيد شدرخ 
 مالك عطاهلل

 david.s.malak@gmail.com   ال يوجد 2017\2016

ن طارق ي اسمي 
 عبد هللا

يه اكتوبر 6 2016 ن  yasminetarek78@gmail.com متدرب ومدرب للغه االنجلي 

عبدالحميد 
خليل 

 عبدالحميد

 abo2181977@yahoo.com   المختي   1999

نرسين فاضل 
 بكر سيد

 Nona.elsakary555@yahoo.com   معامل تحاليل 216

سلمي محمد 
 عيد حسن

 salmaalmkiessa@gmail.com مدرب  : كورسات كيمياء او حيوان   2016-2017

أسماء صالح 
 أحمد الصغي  

      Asmaa_Salah_151995@yahoo.com 

 الخدمات التي تقدمها الوحدة

mailto:yasminetarek78@gmail.com
mailto:abo2181977@yahoo.com
mailto:salmaalmkiessa@gmail.com


 

 

Hesham 
Ahmed 
Mahar 

2007 Water desalination Trainer-(water 
desalination) 

hesham.mahar@yahoo.com 

هشام مجدى 
عبد العظيم ابو 

 هشيمة

كة دلتا چوىك الصباغة ٢٠١6  شر
ن و المنسوجات  و التجهي 

 Yeah.etshawy83@gmail.com متدرب

محمد خليل 
 حسن محمد

كة سيديكو لألدوية 2001 مدرب .... كورسات فن مهارات البيع  شر
 و الدعاية

mohamed.khalil@sedico.net 

محمود سعيد 
 لرحمنعبد ا

كة صناعات  2014 شر
البالستيك والكهرباء 

 المرصية

  Mahmoud15050@yahoo.com 

وق احمد  شر
ي 
 نبيل مصطفن

 Shroukahmed22222@gmail.com   معمل ترست 2016

سمر سيد احمد 
 عايد

ي معمل  2013
عملت سابقا فن

كة   ي شر
تحاليل..وحاليا فن

 ادوية ميديكال ريب

ي مدرب... 
 hrsamar.sayed@yahoo.com كورسات اتش ار..وكوليت 

وق عبدهللا  شر
 محمد عبدهللا

كلية العلوم جامعة  2017
 حلوان

ية_  ن ية_ لغة انجلي   ICDL love.of.pink.95@hotmail.comتنمية برسر

 sara.mohamed42216@yahoo.com   حت  االنال اعمل  2016 ساره محمد

هاجر عزالدين 
 احمد

        

عبدالوهاب 
اسامة 

2016     abdelwahab.osama411994@gmail.com 

mailto:hesham.mahar@yahoo.com
mailto:mohamed.khalil@sedico.net
mailto:hrsamar.sayed@yahoo.com


 

 

عبدالوهاب 
 محمد

رضوى سمي  
 محمد رمضان

 Rodysamir 561@Yahoo.com متدرب معمل الفا ٢٠١6

لحميد عبدا
 عادل

2016 Western company متدرب Abdelhamidadel9@gmail.com 

احمد جمال 
 بدير

ول ٢٠١٢  Petroleum (oil and water معهد بحوث البي 
analysis) - petrochemical - 
medical cosmetics - time 
management how to 
study!? 

ahmedgamalepri@gmail.com 

فاطمة احمد 
 عىل ابراهيم

 Fatmtahmdblue@Gmail.com متدرب مستشفن الهالل االحمر 2016

ساره صالح 
 عبد العال عىلي 

        

شيماء مصطفن 
 محمد يوسف

 shymaay8@gmail.com متدرب ال يوجد 2016

ن محمد  حسي 
ن   حسي 

ي كلية العلوم  2019
طالب فن

 جامعة حلوان
 Hshshs200010@yahoo.com متدرب

عادل السيد 
محمد السيد 

 نوح

معمل تحاليل بمستشفن  2016
 دار الشفاء

  adelelsayed212 

mailto:ahmedgamalepri@gmail.com


 

 

محمد مصطفن 
السيد مرزوق 

 رضوان

كة ديفارت الب  2016 شر
 للصناعات الدوائية

 Mohamed1994moustafa@gmail.com مدرب

أية فكري وهبه 
 عبد العليم

 ayaelaraby33@yahoo.com متدرب ال يوجد 2015

أمل عاطف 
 سالم زعلوك

 aml.atefsalem@yahoo.com متدرب اسكندرية 2016

هدير عماد 
 خلف احمد

 Hadeeremad592@yahoo.com متدرب معمل الرساله 2016

 Dr.maher14@yahoo.com   مرص أوتسوکا لألدوية 2014 ماهر محمد

اسالم جمعه 
محمد عرفه 

 سعودي

كه النرص للكيماويات  2014 شر
 الوسيطه

 Eslamchemist164@yahoo.com متدرب

Walid Atef 
Muhammad 

2015 Dulax lab   Walid_ronaldo2010@yahoo.com 

Mervat 
sayed 
mohamed 
mostafa 

ن العلمي  2008 مركز التمي 
ي   والتكنولوج 

 Mervat_s.mostfa@yahoo.com كيمياء

زينب عىل عبد 
 الفتاح محمد

2016 Giza يه كا  zeinabali833@yahoo.com متدربكورسات تنميه برسر

محمود ساىم 
 محمد زرد

2015     mahmoud_zarad2016@yahoo.com 

mailto:Mohamed1994moustafa@gmail.com


 

 

خالد منترص 
 مصطفن 

2008 Farm Frites  جميع  مواصفات الجودة والسالمه
 والصحه المهنية

khaledmntasser@gmail.com 

أحمد محمد 
عبدالمطلب 

 رمضان

 Chemist_ahmed98@yahoo.com مدرب ومتدرب أسمنت سينا الرمادي 2011

يف  االء شر
 احمد

كة جيدكو الدوليه  2014 شر
 لالدويه

   متدرب

ياش سمي  
 بيوىمي 

ن مصنع  -حلوان  2009 التبي 
 القوميه لالسمنت

  Yasser_chemist@live.com 

Dr Ahmed 
mohamed 
eraky 

2004 Cairo Oil Reffining 
Co (CORC) 

  eraky_83@yahoo.com 

لمياء خالد 
 شعبان محمد

2016     lamiaakhaled26@yahoo.com 

نانيس عزت 
ي 
 أحمد عفيفن

2017     nanis.afify25@gmail.com 

 نارص عبدهللا
 احمد حسن

 Abdallahshetos96@gmail.com   الفا وان الب  2015

نورهان سيد 
 محمد عىلي 

ياء  ٢٠١6 ن في 
 حيوية طبية

الحالي انتداب كمعيد 
ياء حيوية  ن ياء وفي  ن في 
 جامعة حلوان فقط

  phy.nsayed@gmail.com 

أمانن حمدى 
محمد عبد 

 العظيم

 جامعة معيده منتد ٢٠١6مايو
ن
به ف

 حلوان
يه  hebahamdy.2012@yahoo.com كورسات تنميه برسر

mailto:Chemist_ahmed98@yahoo.com


 

 

وك  عبي  مي 
 خليفة نارص

ي 2016 ي الخي   Abeermabrouk86@yahoo.com كورس ف التحاليل الطبية مركز اللواء الطت 

Esraa Adel 
Metwally 

2016 Not جميع الكورسات Esraa.a.metwally@gmail.com 

 FLSmidth for 2006 أحمد نمر سيد
Operation & 
Maintenance of 
Cement plants 

Cement chemistry and 
Technology 

elnemrafifi85@yahoo.com 

فاطمه محمد 
 محمود محمد

يه ممكن   2015    مدرب تنميه برسر

فاطمه محمد 
 محمود محمد

 fatmamohammed2530@gmail.com مدرب او متدرب حلوان 2015

احمد صالح 
 منصور عىلي 

2016       

ين كمال  شي 
 سيد إسماعيل

معيد منتدب جامعة  2016
 حلوان

  shereenkamal94.7@gmail.com 

mirna 
romany 
nassef 

لنيل للتحاليل معمل ا 2016
 الطبيه

  mirnaromany559@gmail.com 

mahmoud 2014 Redimpex group   mahmoudalsolimany@yahoo.com 

مريم عياد 
 اسعد

ى    2016 ن  romaayad4@gmail.com متدرب-كورسات انجلي 

نورا محمد 
 مصطفن 

ي معامل الصفا 2016  tata.youssef@yahoo.com هكورسات تنميه برسر

mailto:fatmamohammed2530@gmail.com


 

 

تسنيم حمدي 
 بكري الخولي 

٢٠١6/٢٠١٥  ashry107@gmial.com متدرب ال اعمل حاليا 

آية مجدي عبد 
المنعم حافظ 

 حنوت

 aya.magdy4@gmail.com   ال أعمل 2016

ي  مريم ناج 
 سليمان ابراهيم

يا عامة ،، مي   ال يوجد ٢٠١6 وبيولوجيا طبية بكتي 
 ،، مناعة ،، وراثة،، فطريات

Nagymariam03@gmail.com 

وز جمعة  في 
عبد الحميد 
 عيسي صوان

 fayrouz.swan1@yahoo.com متدرب ال يوجد 2003

طارق محمد 
 محمود عباي

        

طارق محمد 
 محمود عباس

كة اسيك 2016      شر

طارق محمد 
 باسمحمود ع

2017 asec cement group HD(Human 
Development),Manufacture 
of Paint 

ch.tarekmohamed93@gmail.com 

رضوي عاطف 
 حسن

 Radwaeltoukhy@yahoo.com   ألفا الب  2016

khlood 
Husseun 
Hashem 

2017     manarhussein91@gmail.gom 

أحمد يوسف 
 توفيق بكي  

        



 

 

فؤاد رمضان 
 فؤاد زهران

كلية العلوم جامعة  2003
 حلوان

  F.zahran@gmail.com 

 science teaching rashrash13784@yahoo.com مدرسة علوم 2006 رشا حسن

marwa 
Gamal 
Elazab 
Mohamed 

المعهد العال للهندسه  2016
 باكتوبر

 marwa_gamal28@outlook.com متدرب

محمد سعد 
 عبد السالم

2004 Nerhadou 
international co. 

 Dr.muhamedsaad@yahoo.com متدرب

كاميليا محمود 
 عىلي 

ي 2015 التحاليل الطبيه ومعالجة المياة  حلوان بمعمل الخبي 
 وادارة الجودة

kamiliamahmoud32@yahoo.com 

محمود احمد 
 محمود كامل

ي معمل تحاليل  2016
حاليا فن

ي 
ي الكليه  حت 

ومنتدب فن
ن   ظهور جواب التعيي 

  mahmoudahmedkamel03@gmail.com 

ارزاق حامد 
 عبدالمحسن

ه ٢٠١6مايو  ن ي الجي 
ي فن
يه كيميان  ي وتنميه برسر ن  arzaa hamed@yahoo.com انجلي 

 متن فتح هللا
 رياض فودة

 mona_fouda@hotmail.com متدرب   2006

Ahmed 
Mohammed 
Abou 
elyazeed 
Soliman 

2016 Microbiology unit, 
Laboratory 
department, As-
salam international 
hospital, Corniche 
El Nile, El Maadi, 
Cairo, Egypt 

Trainee Ahmed_Soliman@Science.Helwan.edu.eg 



 

 

عبي  مصطفن 
عبدالرحمن 

 قرشم

 Beiroarafa@yahoo.com متدرب اليوجد حاليا ٢٠٠٣

نادر محمد 
ي ابو 

حستن
 السعود

مصلحه اليكمياء ،،،كورس صناعه  اليوجد ٢٠١٥
ن ،،، شكه  الدواء من نقابه العلمي 

ن للدهانات ن كي   باكي 

Nader_2009_mpo@hotmail.com 

محمود عبد 
 الحميد حسن

ي جامعة حلوان 2016
 midoowais49@gmail.com برمجة انتداب فن

سامح عىلي 
 شعبان

كه ادويه 2005      شر

مها سيد محمد 
ن   حسي 

كلية العلوم جامعة  2004
 حلوان

  maha.lokman@yahoo.com 

Mohammed 
Ismail 
Youssef 
Elmallah 

1999 Helwan University - 
Faculty of Science 

Trainer (Job Search - Self-
management - Team 
building) 

  

Mohamed 
Hassan 
Abdel Hady 
Abdel 
Dayem 

2010 Mondelēz Egypt 
Foods 

  Mohamed.h.abdeldayem@gmail.com 

Ahmed 
gamal 
abdelrehim 

2016 Fresh graduate- 
geophysics/geology 
dep. 

Trainee Ahmd.gamal@live.com 



 

 

عبدالفتاح 
محمد 

 عبدالفتاح

 abdelfatah6120@gmail.com   أسمنت حلوان 2009

Dalia Omar 2011 Hindawi publishing 
coporation 

Publication ethics and soft 
skills 

Daliaa.omer@hindawi.com 

Enas Attia 
Abdel 
Rahman 
Abdel 
Rahman 
Elnagar 

سنه رابعه 
 ٢٠١7هتخرج

كليه علوم كمياء 
 وكمياحيوي

learn how to learnاو icdl  انا
ي متدرب بس ممكن

لو   عاوزه ابف 
ي كورس

 مدرب يبف 

1153494551 

ساميه محمد 
 سعيد سيد

طالبة بكلية العلوم  2017
 لوانجامعة ح

   متدرب

هاجر خالد 
 ابراهيم

 Hagerkhaled131@gmail.com للتعامل مع سوق العمل لسه طالبه ٢٠١7

االء فكرى 
عبدالقادر 

 ابراهيم عوض

2017   ICDL- first aid- English   

االء فكرى 
عبدالقادر 

 ابراهيم عوض

2017   ICDL-First aid - English alaafikry94@yahoo.com 

بسمة عبد 
النارص احمد 

 يوسف

كلية العلوم جامعة  2017
 حلوان

first aid , ICDL , 
programming, OTC , 
pharma 

basmaeldegwy@hotmail.com 



 

 

ن يرسي  ياسمي 
 عبدهللا عىل

كات  2017 معامل التحاليل اوشر
ي   المياه او البحث الجناني

يه وكور  ى او تنميه برسر ن س انجلي 
icdl 

YASOYOUSRY36@Gmail.com 

امنيه ابراهيم 
 حسن

 omniahamada1994@gmail.com متدرب ال اعمل 2016

ن منصور  ياسمي 
 محمد صيسح

عرب الصبايحة ــ مركز  2017
ة ن  الصف ــالجي 

 yasmin.mansour1711@gmail.com متدرب

إيمان أحمد 
 فتحي 

 emanahmedfathey@gmail.com   ال يوجد 2017

Omnia 
Hamdy 
Ahmed 

2017   soft skills - speech - ICDL kolofealblala_zhaymer@yahoo.com 

Dalia gamal 
abd 
elhasseb 
ahmed 

 www.Zahrit Aldalia @yahoo.com متدرب ليس بعد 2017

seham 
mahmoud 
emara 
ahmad 

2017     sehammahmoud 22@yaho.com 

ماريا ثروت 
 ونيس

      Mariatharwat1@gmail.com 

الشيماء حسن 
 عىلي 

الهيئة العامة لرقابة عىل  ٢٠٠٨
 الصادرات و الواردات

ال انا كنت عاوزة اسال اذاى اكمل 
 دراسات فن الكليةماجيسي  

h.shimy1110@gmail.com 



 

 

ي عبدالمجيد
       ٢٠١٥ متن

yasmine 
hussien 

2016 medical rep in ppg 
sanofi 

embryology /selling 
skills/qc 

yasmine7154@gmail.com 

ي صابر
 maha_science93@yahoo.com متدرب دبلومة علوم حلوان ٢٠١6 مها راضن

ندى محمد 
بد السميع ع

 عوض

 passW134@gmail.com تحاليل عاطلة ٢٠١6

ساره ربيع 
 عبدالحكيم

ي  معامل المختي   2016  Saraarabie93@gmail. Com اجنه وفسيولوج 

Mai Awad 
Mohamed 
Awad 

2016     memo.awad9865@yahoo.com 

هدير عونن 
 السيد محمد

 haderawny75@gmail.com   دارمعامل ساري 2016

momen 
ahmed 
mohamed 

2016-2017 join army as a 
soldier for one year 

i think i can join any 
courses that related to 
chemistry ( bio- analytical-
organic) and also all 
branches of zoology and if 
there's HR courses and 
computer 

momen_momen55555@yahoo.com 



 

 

Nouran 
Salaheddin 
Salama 

2000 Faculty of Science, 
Helwan University 

Trainer nouran.salama@science.helwan.edu.eg 

asmaa lotfy 
abd el 
kader 

2016     asmaalotfy73@yahoo.com 

سلم عىل 
 شحاته عىل

2017     sa3443150@gamil.com 

محمد رمضان 
 سيد

 Applied.  Organic Mohamedboramdan@gmail.com ال اعمل 2015

هبة محمد 
 احمد

< عن  التحاليل وبشكل -----مدرب فن معامل تحاليل 2016
 مانيول ... 

  

هبة محمد 
 احمد

< فن التحاليل ومانيول ---مدرب فن معامل تحاليل 2016
< فن  مراكز  ----........... متدرب
 العقم واالنجاب

heba.scinces@yahoo.com 

امل الصاوي 
 حسن الصاوي

 Elsawy33@gmail.com   ال اعمل ٢٠١6

ساره احمد 
 فهيم

 sarafa321@gmail.com متدرب   2016

Mahmoud 
Elnaggar 

2000 Marketing 
manager, M.Group 
Company 

  m_m_m_elnaggar@yahoo.com 

mailto:nouran.salama@science.helwan.edu.eg
mailto:heba.scinces@yahoo.com


 

 

ahmed 
bassiouny 
abd 
elwahab 

2006 egypt otsuka 
pharmaceutical 

marketing & selling skills ahmed.bassiouny555@gmail.com 

نبيله سيد 
 بخيت

 bolaa_bolaa21@yahoo.com متدرب مدينة نرص 2009

Islam 
Mohamed 
Abdel 
Moneem 

2005 Pharmaceutical Trainer Dr.islammohamed@gmail.com 

مد محمود مح
 عبد العظيم

   متدرب الجيش 2016

محمود محمد 
عبد العظيم 

 خليل

 Mahmoudmohamed567@yahoo.com متدرب ال يوجد 2015-2016

test test test test test 

أمل عبد 
المجيد ابراهيم 
عبد المجيد 

 عىلي 

2016     amt.allah357@yahoo.com 

عد مصطفن س
 سيد محمد

ول  2010 معهد بحوث البي 
 المرصي

Safety Mostafa_li@yahoo.com 

إسالم إبراهيم 
 سيد

 islamibrahim500@gmail.com متدرب حاليا ال يوجد 2016

mailto:Dr.islammohamed@gmail.com


 

 

Mohamed 
salah eldin 
abd elhafiz 
akid 

      M7md.akid1@gmail.com 

ىمي حمدي 
 عطيه محمد

 maihamdy600@yahoo.cnm متدرب   2017

رحاب شمس 
 رمضان

ي فيصل ألمراض  2005
مستشفن

 -الكىلي والكىلي الصناعي 
 كفرالشيخ  -دسوق 

 Rehab.shams977@yahoo.com متدرب

 المختي   ٢٠٠6 ريــهام سمي  
كنت بشتغل فن

بس حاليا فن السعوديه 
 بدون عمل

  Reham.samir71@gmail.com 

عمرو عبد 
الحميد عبد 

 اللطيف

 GMP HACCP amrahassanin@gmail.comمدرب  بيبسي كوال مرص 2008

محمد محسن 
ن   محمد حسي 

.جامعه االهرام  2013 ي
كيميان 

 الكندسة
 mohamedmohsen1005@gmail.com متدرب

إسماعيل 
 عبدالرحيم

كة هارفست فودز 2005 ي  شر
 Dresmail.radwan@yahoo.com سيفت 

مروة أحمد 
 توفيق ابراهيم

ة لعصافرة 2007  Marwa.twfeek@gmail.com   معامل مي 

eman yahia 2006     emanyahia52@yahoo.com 

eman yahia 2006     emanyahia52@yahoo.com 

محمد فوزى 
 عبدهللا احمد

كة العربية للزيوت  ٢٠٠٨ مايو  الرسر
 ومشتقاتها

    



 

 

أحمد عبد 
الحفيظ سعيد 

 متول

كة روش  ٢٠٠7 شر
 دياجنوستكس

Communication skills and 
Presintaion skills trainings 

dr_ahmedsaeed222@hotmail.com 

محمد جمال 
 محمد

كة اكديما 2008  Selling Skills - Presentation شر
Skills - Managerial Skills  - 
Human Development  - 
etc.. 

Mohammed.gl@gmail.com 

Mona Farag 
Taha 
Mahmoud 

2006 Heliopolis   mona.elserafy18@gmail.com 

أحمد محمد 
 أبوالوفا محمود

جدة / المملكة العربية  2006
 السعودية

GMP & aboelwafa@yahoo.com 

حسام فاروق  
 صالح

 Hosamfarok@gmail.com   ويف للخدمات العلمية 2005

إيمان فتح 
عبد الفتاح عىل 

 الجبال

معهد الوفاء االزهرى  ٢٠٠٥
 الخاص فتيات

  emanelgebaly25@gmail.com 

أحمد محمد 
وهبه خميس 

 وهبه

 Ahmed.wahbaa@gmail.com   قطر ٢٠٠٥

خلود عبد 
 الفتاح عباس

 Abdelfattahkhlood @gmail.com متدرب معامل التحاليل 2006



 

 

سلوان ماهو 
ابراهيم 

 الطنطاوي

طرق التدريس واستخدام  معلمة كيمياء بالكويت 2005
ي التعلم 

التكنولوجيا الحديثة فن
 النشط

solwan_83@hotmail.com 

لهيئة القومية للرقابة و ا ٢٠٠6 سارة حسن
 البحوث الدوائية

ارغب فن تدريب  كورس تحاليل 
 طبية

Sara20111985@gmail.com 

نائل عادل 
 توفيق

كة سيديكو لالدوية  2006 -شر
 ادارة االبحاث والجودة

  naelnadia@gmail.com 

ايسل نبيل 
 احمد خطاب

رئيسه قسم الساينس  2006
لكمال االزهريه بمعاهد ا

 لغات ...التجمع الخامس

    

ايسل نبيل 
 احمد خطاب

رئيسه قسم الساينس  2006
بمعاهد الكمال االزهريه 

للغات ...التجمع 
 الخامس

    

محمود محمد 
 سيد الدالي 

2005 district manager at 
Health Well Egypt 

    

محمد ابراهيم 
 احمد

٢٠٠٨ Medtronic 
company 

   language bodyلو مدرب 

محمد ابراهيم 
 احمد

٢٠٠٨ Medtronic 
company 

Body language Mohammed_badishy@yahoo.com 

متن احمد 
محمد كامل 

 خليفه

 lifestory1982@yahoo.com متدرب ال اعمل 2005/2006



 

 

Mahmoud 
Elwardany 

2003/2004 Halliburton/Baroid/ 
Field Supervisor 

  Mahmoud_elwardany@yahoo.com 

مينا فكرى 
 راغب

كه خالده  2008 جيولوج  برسر
ول  للبي 

  Geo-mena@hotmail.com 

اسالم حاتم 
 حسن

   كمياء الدهانات القاهره 2005

زاهر عبدالنت  
ى  زاهر النصي 

 zaher.alnosairy@yahoo.com   دلتا فارما 2009

 e_org88@yahoo.com متدرب المعامل المركزية 2005 ايمان احمد

رانيا أحمد مراد 
 احمد

2007 Freelancer Online IT courses rania.a.mourad@gmail.com 

امنية عبد 
القادر صادق 

 سيد

هيئة موانن البحر االحمر  2004
 بالسويس

  Chemistomnia@yahoo.com 

Ahmed 
salaheldin 
Ahmed Zaki 

2005 Weatherford 
international saudi 
Arabic 

Oil filed operation for 
geologist ( surface logging 
system) mud logging 

ahmedsalaheldin1@gmail.com 

ن  محمد عوضي 
 محمد

كة   2007  mohammed.agina@gmail.com   دويةلال  S-A-J-Aشر

متن يرسي 
 السيد

 monatohamy17@gmail.com   الكويت 2007

ايات زايد 
 محمود نواىة

 aiatusama@yahoo.com تحاليل طبية الفا اسكان 2006



 

 

Hesham 
Ahmed 
Mahar 

May-07 ECSOL- LG RO Nano 
membrane-water 
desalination 

Trainer(Water desalination) hesham.mahar@yahoo.com----
hesham.mahar@ecsol-eg.com 

أمنيه محمد 
 أحمد

٢٠٠7     Manmona_ahmed@outlook.com 

Mohamed 
mahmoud 
hassan 
ayoub 

2004 Line manager 
inEgyption group 
copmany for 
medical device 

  mayoup@eggroup-eg.com 

هند خليفه 
 الظم قنديل

 zamzomdoda@yahoo.com متدرب الاعمل ٢٠٠7

ي محمد 
هانن

عبد المنعم 
 الصاوى

كة ماكرو  2005 شر
ات الطبيه  للمستنحرصن

  dr.hanyelsawy@gmail.com 

Ramy 
ramadan 
mohamed 

2005 K.S.A Quality control of concrete 
and asphalt 

Rrelgendy@apac.com.sa 

Dina 
Mostafa 
Mohammed 

2007 Assistant 
Researcher - 
National Research 
Centre 

Biochemistry - Cancer - 
Nanotechnology 

dina_ganna@yahoo.com 

ي تدريس مادة  مدرسة الشمس 2006 رشا حسن
 science rashrash13783@yahoo.comممكن فن

mailto:dr.hanyelsawy@gmail.com
mailto:rashrash13783@yahoo.com


 

 

عمار ياش 
 محمد

كة العربيه السوشية  2016 الرسر
 للهندسه )اسيك)

ات الي توصلت ليها  ح مدي الخي 
شر

ي مجال عمىلي مع بعض ال
مواد فن

 العلميه

amaryasser093@gmail.com 

ن  خلود حسي 
ن   هاشم حسي 

 khlood _hussein95@yahoo.com متدرب ال يوجد 2017

Ahmed Ali 
Hashem 

2018 4th year student at 
faculty of science, 
Helwan University 

Logistic Ahmedali200212@yahoo.com 

 

 قاعدة بيانات بعض أماكن التدريب المتاحة. -2
 

 والكيمياءشعبة علم الحيوان 
 

   العنوان جهة التدريب م
ى
ون يد األلكبر  تليفون البر

  التعليم   1
مستشفى القرص العينى

 الجديد

شيم شارع نافذه  27
 -السيده زينب  -الشافىع 
 القاهره

informationkasr@gmail.com 02-23632437 - 
02-23638839 

 -كوم حمادة   –شارع الثورة  مستشفى كوم حمادة المركزي 2
ة  البحبر

TAL@KOMHAMADA. 
CHILDRENS.HOSPITAL 

45-3680007 

ولية  3 كة األسكندرية لإلضافات الببر شر
 )أكبا(

 -مرغم  –شارع السد العال  
 األسكندرية

chairman@acpaegypt.com 20 3 2026041 

ب و الرصف الصح   4 كة مياة الشر شر
ة  بالبحبر

شارع الجيش  –دمنهور 
 .المرصي بجوار جزيرة البط

info@bwadc.com.eg 45-3331308 

javascript:void(0)


 

 

القوم  للبحوث المركز  5   - التحرير  شارع 
ر
 - الدف

ة ى  الجبر
info@nrc.sci.eg 33371362 

كة النرص للكيماويات الدوائية 6  القاهره - الخانكه - ابوزعبل شر
مرص -  

elnasrpharma@windowslive 
.com 

02-44620855 

جامعة القاهرة-المعهد القوم  لألورام 7 القاهرة -ميدان فم الخليج 1   nci@nci.edu.eg +20 19514 
+20 23664690 

هيئة الطاقة الذرية )المركز القوم   8
 لبحوث و تكنولوجيا اإلشعاع(

ىح الزهور  -ش احمد الزمر  
 الح الثامن, مدينة نرص

http://www.eaea.org.eg 
 

22878662 

مستشفى شطان األطفال  9
  (CCHC)مرص

–شارع سكة اإلمام  1
 السيدة زينب

 

info@57357.org +20 225351500 

المعهد القوم  ألبحاث األمراض  10
 المتوطنة و الكبد

10 ,  القرص ا ش العينى
  ميدان فم الخليج

. القاهره جاردن سينر  

webmaster@nci.cu.edu.eg +202-23651895 

مركز التدريب و تنمية القدرات  11
(TCDC) )المركز القوم  للبحوث( 

  - التحرير  شارع
ر
 – الدف

ة ى . الجبر  
tcdc_nrc@yahoo.com +20 2 33322447 

 اإلستقامة الطنر   12
ة -شارع األهرام  509 مستشفى ى الجبر   +02 35722917 

 
 

 شعبة الكيمياء

 تليفون البريد األلكتروني العنوان جهة التدريب م

شركة مياه الشرب في القاهرة  1

 الكبرى

 cairo_water@cairo.gov.eg 25743025  شارع رمسـيس ـ القاهرة 42

javascript:void(0)


 

 

المعامل الطبية بالعيادات و  2

مستشفيات الهيئة العامة للتأمين 

 الصحي

وسط البلد  –شارع الجالء  33
القاهرة –  

 02 - 25742952 

،  شركة الحديد و الصلب المصرية 3 ى ش الحديد و الصلب، التبير
 القاهرة

org@hadisolb.com 02- 27155493 

ة الصناعية الفا جروب للتنمي 4

 )سيراميكا ألفا(

شارع ابرهيم نوار مدينة  25
 نرص القاهرة

headoffice@alfaceramic.net  02323366761 

ة -أطفيح  -الكريمات  شركة الوجه القبلي إلنتاج الكهرباء 5 ى الجبر  chairman@ueepc.com 02- 38461744  

  - التحرير  شارع المركز القومي للبحوث 6
ر
ة - الدف ى الجبر  info@nrc.sci.eg 33371362 

شركة تنمية الصناعات الكيماوية  7

 )سيد(

ة محافظة الطالبية_  ى الجبر  cid_dhc@hotmail.com 35850391 

 

السيدة –شارع سكة اإلمام  1 مستشفى سرطان األطفال 8
 زينب

info@57357.org 02535150+20 2 

ى ــ الشركة القومية لألسمنت 9 جنوب حلوان  التبير  ncc@ncc-eg.com +20 2 25010116 

1 الهيئة المصرية العامة للبترول 10 لح  ا - أ شارع أحمد الزمر
مدينة نرص -الثامن   

contact@petroleum.gov.eg +2 270 65 9 56 

شركة السكر و الصناعات التكاملية  11

 المصرية

القاهرة -ش جواد حسنى  12  chairman@siicegypt.com +2 23929138 

ان 76 شركة جدكو الدولية لألدوية 12 المنطقة االول  ش الطبر
مدينة نرص -  

 0222624236 

شركة الوجه القبلي إلنتاج الكهرباء  13

 )قطاع التدريب(

ة -ح أطفي -الكريمات  ى الجبر  chairman@ueepc.com 02- 38461744  

javascript:void(0)
javascript:void(0)


 

 

الشركة المصرية لتوزيع الغاز  14

 الطبيعي للمدن )تاون جاس(

إمبابة –الوراق  –جزيرة محمد   info@towngas.com.eg 35454302 

 -شارع عبدالحميد الديب  4 شركة القاهرة لألدوية 15
ا -ميدان فيكتوريا  شبر  

info@kahirapharma.com.eg +0222022459 

 –الزهور  -شارع أحمد الزمر 1 معهد بحوث البترول 16
 مدينة نرص

research@epri.sci.eg +0222747847  

الهيئة القومية للرقابة و البحوث  17

 الدوائية

 

 –شارع وزارة الزراعة  51
ة -العجوزة  ى الجبر  

pharinfo@pharmaco-

sti.esi.eg 

+0237484989 

 اس و المعايرةالمعهد القومي للقي 18

 

الزعيم محمد أنور   شارع
  السادات

info@nis.sci.eg 020237401115 

مستشفى أمراض و جراحات القلب  19

 و األوعية الدوائية

امتداد شارع رمسيس,  392
 العباسية, القاهرة

http://www.ctaegypt.org/en  02 248 537 66 

 عرب ستقامهاال  مسجد  شارع شركة حلوان للصناعات الهندسية 20
حلوان - غنيم  

market_fact99@yahoo.com 25552389 

المركز الطبي التخصصي لإلنتاج  21

 الحربي

 - كامل  اسماعيل ش أ  50
 حلوان

momp@momp.gov.eg 02-25588159 

8 ممفيس للصناعات الدوائية 22 ية -شارع السواح  -االمبر
 الزيتون

memphis@memphis.com.eg 23932001 -02 

ميدان  -شارع اسماعيل رمزي   ما البجا 23
مرص الجديده -الجامع   

gammalabs@hotmail.com 22582392 

حلوان -شارع الفلزات  معهد بحوث و تطوير الفلزات 24  info@cmrdi.sci.eg 02-25010039  

معهد البحوث الزراعية المركزية  25

 للمبيدات

   -شارع نادي الصيد  7
ر
 -الدف

ة ى  الجبر
capl@arc.sci.eg 37602209 



 

 

ا  االسماعيليه ترعه المركز القومي لبحوث المياه 26  شبر
ا  - المظالت الخيمه شبر  

http://www.nwrc-egypt.org 02-44447359 

 - النيل كورنيش  شارع 1081 حلوان لألسمدة 27
سينر  جاردن  

hfc01@hfcegypt.com 02-27957642 
 

ول شركة أنابيب البترول 28 كات الببر  -سطردم -ش شر
 القليوبية

 02-22529808 

الشركة العربية لألدوية و  30

 الصناعات الكيماوية

ية،  5 ش المصانع األمبر
القاهرة، بجوار مستشفى 

 الزيتون التخصص  

mohamed.mostafa.sharma 

@gmail.com 

02-22832614 

ىح الزهور  -ش احمد الزمر   هيئة الطاقة الذرية 31
ح الثامن, مدينة نرصال  

http://www.eaea.org.eg 

 

22878662 

 

 شعبة الكيمياء و الكيمياء التطبيقية

 تليفون البريد األلكتروني العنوان جهة التدريب م

  - التحرير  شارع المركز القومي للبحوث 1
ر
 - الدف

ة ى  الجبر

info@nrc.sci.eg 33371362 

مركز هليوبوليس لتكنولوجيا  2

 الخرسانة

ا ،  31 ابراج اغاخان، شبر
 القاهرة

 0222067738 

3 Arab Swiss Engineering 

Company )أسيك( 

أ التقسيم السادس، 600
المعادي الجديدة، المعادي، 

 القاهرة

asec@asec-

engineering.com 

+202 2772 63 

00 

1 وزارة البترول و الثروة المعدنية 4 الح   - أ شارع أحمد الزمر
نرص مدينة -الثامن   

contact@petroleum.gov.eg +0226706401 



 

 

 
 شعبة الفيزياء الحيوية

 
 تليفون البريد األلكتروني العنوان جهة التدريب م

مركز القصر العيني لعالج األورام و  1

 الطب النووي

ش عبدالعزيز ال سعود، 
 المنيل، القاهرة

 23630171+202 

  - التحرير  شارع المركز القومي للبحوث 2
ر
 - الدف

ة ى  الجبر

info@nrc.sci.eg 33371362 

 البحر  و  الهرم شارع 2 معهد بحوث أمراض العيون 3
ه - االعظم ى الجبر  

rio.giza2014@gmail.com 02-35718304 

الزعيم محمد أنور   شارع المعهد القومي للمعايرة 4
  السادات

info@nis.sci.eg 020237401115 
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