
 
 

   
 

 كــلية اهلندســـة-  برنامج اهلندسة الطبيه واحليويه 

   
 2018/2019كشف الطالب التدريب الصيفي الخارجي للعام 

Web site: http://engpro.mans.edu.eg/bme/                 Email: bme.mans@gmail.com 

 عدد الساعات  الفترة مكان  التدريب السنة البرنامج االسم م

  الى من مستشفى الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة السٌد على الشهاوى  .1

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة محمد احمد السعٌد احمد مجاهد  .2

 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة اٌمن اٌمان محمد الحصً  .3

 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى الطوارىء 2019 الهندسة الطبٌة

 75 1/8/2019 20/7/2019 مركز االورام 2019 الهندسة الطبٌة حسٌن ناصر الشربٌنً  .4

 75 18/7/2019 6/7/2019 مركز الكلى والمسالك 2019 الهندسة الطبٌة

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الباطنه التخصصى 2019 الهندسة الطبٌة محمد جمال سعد محمد  .5

 75 1/8/2019 20/7/2019 مركز الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة احمد رزق احمد على  .6

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الطوارىء 2019 الهندسة الطبٌة ٌمنى ممدوح صالح ابراهٌم  .7

 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة اٌه مصباح حسٌن السٌد  .8

 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة عبد الحمٌد سمٌر عبدالحمٌد  .9

 75 18/7/2019 6/7/2019 مركز الكلى والمسالك البولٌه 2019 الهندسة الطبٌة معاذ ٌاسٌن محمد ابو الطٌب  .10

 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة اشرف ابراهٌم محمد ابراهٌم  .11

 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى الطوارىء 2019 الهندسة الطبٌة نجالء حسن السٌد عمر  .12

 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى الطوارىء 2019 الهندسة الطبٌة احمد احمد السٌد  .13

 75 1/8/2019 20/7/2019 مركز االورام 2019 الهندسة الطبٌة احمد محمد عبداللطٌف اسماعٌل نور  .14

 75 1/8/2019 20/7/2019 مركز االورام 2019 الهندسة الطبٌة احمد محمد عبده تامر  .15

 75 18/7/2019 6/7/2019 مركز االورام 2019 الهندسة الطبٌة محمد مراد محمد فوزى  .16

 75 18/7/2019 6/7/2019 مركز الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة احمد اسامه شعبان الجمٌل  .17

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الباطنه التخصصى 2019 الهندسة الطبٌة سٌف الدٌن محمد عبداللطٌف  .18

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى طب وجراحة العٌون 2019 الهندسة الطبٌة اسراء احمد راشد  .19

 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة محمد سعٌد العدل محمد  .20
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 الى من  

 75 18/7/2019 6/7/2019 مركز الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة عمار محمد رزق السٌد  .21
 75 1/8/2019 20/7/2019 مركز الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة احمد على محمد زٌاده  .22

 75 1/8/2019 20/7/2019 مركز الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة نور محمد عبدالعزٌز السٌد  .23

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الباطنه التخصصى 2019 الهندسة الطبٌة محمد على محمد الشربٌنى  .24

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الباطنه التخصصى 2019 الهندسة الطبٌة محمد عادل ابو الفتوح السواح  .25

 75 18/7/2019 6/7/2019 مركز الكلى والمسالك البولٌه 2019 الهندسة الطبٌة عبدهللا على ٌاسٌن  .26
 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة امال عماد محمد الغرباوي  .27

 60 18/7/2019 6/7/2019 مركز الكلى والمسالك البولٌه 2019 الهندسة الطبٌة
 60 20/7/2019 5/7/2019 مركز غنٌم للكلى والمسالك البولٌه 2019 الهندسة الطبٌة احمد محمد عبده تامر  .28

 60 20/7/2019 5/7/2019 مركز غنٌم للكلى والمسالك البولٌه 2019 الهندسة الطبٌة اٌناس اشرف سعد  .29

 75 1/8/2019 20/7/2019 مركز االورام 2019 الهندسة الطبٌة

 75 1/8/2019 20/7/2019 مركز طب وجراحة العٌون 2019 الهندسة الطبٌة حازم اٌمن حازم على  .30

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الطوارىء 2019 الهندسة الطبٌة مٌرنا محمد صالح  .31

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الطوارىء 2019 الهندسة الطبٌة اسراء حمدى ملطاش  .32

 75 18/7/2019 6/7/2019 مركز جراحة الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة امنٌه محمد احمد عبداللطٌف  .33
 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى طب وجراحة العٌون 2019 الهندسة الطبٌة شروق محمد فوزى  .34

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى طب وجراحه العٌون 2019 الهندسة الطبٌة اٌه سعد جمعه  .35

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الباطنة التخصصً 2019 الهندسة الطبٌة احمد ابراهٌم احمد هٌبة  .36

 75 1/8/2019 20/7/2019 مركز طب وجراحة العٌون 2019 الهندسة الطبٌة محمود عبد المنعم محمد زٌدان  .37

 75 1/8/2019 20/7/2019 مركز االورام 2019 الهندسة الطبٌة نادٌن هشام عبدالغفار  .38

 60 20/7/2019 5/7/2019 مركز غنٌم للكلى والمسالك البولٌه 2019 الهندسة الطبٌة

 75 1/8/2019 20/7/2019 مركز االورام 2019 الهندسة الطبٌة قوت القلوب عبدالحافظ الباز  .39

 60 20/7/2019 5/7/2019 مركز غنٌم للكلى والمسالك البولٌه 2019 الهندسة الطبٌة

 75 1/8/2019 20/7/2019 مركز االورام 2019 الهندسة الطبٌة نادٌه عزمى عبدالحق  .40

 60 20/7/2019 5/7/2019 مركز غنٌم للكلى والمسالك البولٌه 2019 الهندسة الطبٌة
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 75 1/8/2019 20/7/2019 مركز االورام 2019 الهندسة الطبٌة عبدهللا على ٌاسٌن  .41

 75 18/7/2019 6/7/2019 مركز الكلى والمسالك البولٌه 2019 الهندسة الطبٌة سارة السٌد السٌد ابراهٌم  .42

 75 18/7/2019 6/7/2019 مركز الكلى والمسالك البولٌه 2019 الهندسة الطبٌة نادٌن هشام عبدالغفار  .43

 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى االورام 2019 الهندسة الطبٌة عبدالرحمن ابراهٌم رزق  .44

 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى الطوارىء 2019 الهندسة الطبٌة محمود عبدهللا محمد السٌد  .45

 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة لمٌاء عادل شاهٌن  .46

 75 18/7/2019 6/7/2019 مركز االورام 2019 الهندسة الطبٌة منار صالح جبر الشبراوى  .47

 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى الطوارىء 2019 الهندسة الطبٌة هدٌر نصر الدٌن فاروق  .48

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الطوارىء 2019 الهندسة الطبٌة عبدالحلٌم محمد عبدالحلٌم االشرم  .49

 75 1/8/2019 20/7/2019 مركز طب وجراحه العٌون 2019 الهندسة الطبٌة عمرو عبدالعزٌز عبدالقادر عبدهللا  .50

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى االورام 2019 الهندسة الطبٌة نرمٌن فتوح على  .51

 75 18/7/2019 6/7/2019 الطوارىء 2019 الهندسة الطبٌة عبدالحمٌد سمٌح عبدالسالم  .52

 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى االورام 2019 الهندسة الطبٌة هبه محمد الزهٌرى  .53

 75 18/7/2019 6/7/2019 مركز االورام 2019 الهندسة الطبٌة الفت محمد عبدالرحٌم محمد  .54

 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة اسراء سمٌر محمد شحاته  .55

 150 16/7/2019 15/6/2019 مستشفى شربٌن المركزى 2019 الهندسة الطبٌة عبد هللا جمال عبدالحمٌد العراقى  .56

 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى االورام 2019 الهندسة الطبٌة محمود مجدى محمود محمد  .57

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة محمود حماده جعفر  .58

 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى الطوارىء 2019 الهندسة الطبٌة سلمى اشرف حسن زٌدان  .59

 75 1/8/2019 20/7/2019 مركز طب وجراحة العٌون 2019 الهندسة الطبٌة احمد احمد شفٌق  .60
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 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الباطنه التخصصى 2019 الهندسة الطبٌة محمد متولى شرٌف سلٌم ابراهٌم  .61

 75 18/7/2019 6/7/2019 مركز الكلى والمسالك البولٌه 2019 الهندسة الطبٌة احمد السٌد عبد العزٌز المتولى   .62

 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى االورام 2019 الهندسة الطبٌة احمد ٌاسر احمد الشربٌنى  .63

 75 18/7/2019 6/7/2019 الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة كرٌم محمد السٌد احمد  .64

 75 18/7/2019 6/7/2019 الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة كرٌم مصطفى عبدالغنى  .65

 150 5/8/2019 1/7/2019 مجمع الحسام الطبى 2019 الهندسة الطبٌة اٌه حسنى جابر صقر  .66

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى جامعه المنصوره 2019 الهندسة الطبٌة فاطمه محمد عرفه مصطفى  .67

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الباطنه 2019 الهندسة الطبٌة جودى حسٌن عبدهللا المسٌرى  .68

 75 18/7/2019 6/7/2019 مركز االورام 2019 الهندسة الطبٌة سلمى السٌد عبدالحى  .69

 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة عمر سامح مصطفى  .70

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة بسمه ممدوح لطفى حجازى  .71

 75 18/7/2019 6/7/2019 مركز الكلى والمسالك البولٌه 2019 الهندسة الطبٌة سلمى السٌد عبدالحى  .72

 60 17/2/2019 8/2/2019 الشركه المصرٌه للتدرٌب المهنى 2019 الهندسة الطبٌة محمد مصطفى محمد  .73

 75 18/7/2019 6/7/2019 مركز الكلى والمسالك البولٌه 2019 الهندسة الطبٌة

 75 18/7/2019 6/7/2019 مركز االورام 2019 الهندسة الطبٌة اسراء احمد عبد الحكم  .74

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة هدٌر احمد محمد ادم حسن  .75

 150 6/8/2019 1/7/2019 مستشفى المنزله المركزى 2019 الهندسة الطبٌة ٌوسف سعٌد سعد البٌلى  .76

 75 18/7/2019 6/7/2019 مركز جراحة الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة هدى ابراهٌم احمد عبدربه  .77

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى جامعة المنصوره 2019 الهندسة الطبٌة مجدى محمد اسماعٌل محمد  .78

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الباطنه 2019 الهندسة الطبٌة محمد السٌد احمد السٌد  .79

 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى المنصورة العام 2019 الهندسة الطبٌة

 75 18/7/2019 6/7/2019 مركز الكلى  2019 الهندسة الطبٌة شادى حسٌن محمد  .80
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 75 18/7/2019 6/7/2019 مركز الكلى 2019 الهندسة الطبٌة احمد عادل فؤاد  .81

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة معتز مصطفى عبدالصمد  .82

 75 1/8/2019 20/7/2019 مركز طب وجراحة العٌون 2019 الهندسة الطبٌة طارق محمد سلٌمان حبش  .83

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى االورام 2019 الهندسة الطبٌة عبدهللا جمال العراقى  .84

 75 18/7/2019 6/7/2019 مركز االورام 2019 الهندسة الطبٌة معاذ ٌاسٌن محمد ابوالطٌب  .85

 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة عبد هللا فكرى طه البسٌونى  .86

 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى االورام 2019 الهندسة الطبٌة عمرو عادل بركات  .87

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة احمد محمد حسٌن احمد  .88

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى جامعة المنصوره 2019 الهندسة الطبٌة صالح محمد عبدالباسط  .89

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى جامعة المنصوره 2019 الهندسة الطبٌة ٌوسف ولٌد محمود مختار  .90

 160 28/6/2019 18/6/2019 مستشفى دار الفؤاد 2019 الهندسة الطبٌة دٌنا رمضان  .91

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة مصطفى محمود مصطفى السٌد  .92

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة عبد الرحمن حسن حمدان محمد  .93

 75 5/9/2019 25/8/2019 شركة سٌمنز 2019 الهندسة الطبٌة بسمه ممدوح لطفى  .94

 75 1/8/2019 20/7/2019 مركز طب وجراحة العٌون 2019 الهندسة الطبٌة اٌمان عبدالبدٌع احمد  .95

 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى االورام 2019 الهندسة الطبٌة امانى بدٌر ابراهٌم محمد  .96

 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى االورام 2019 الهندسة الطبٌة ساره احمد عبدالرازق  .97

 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى الطوارىء 2019 الهندسة الطبٌة نارٌمان حمدى حسن اغا  .98

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة محمود حمدى راشد عبدالواحد  .99

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الباطنه التخصصى 2019 الهندسة الطبٌة محمود الصدٌق محمد توفٌق  .100

 75 1/8/2019 20/7/2019 مركز طب وجراحة العٌون 2019 الهندسة الطبٌة فاطمة محسوب حلمً  .101
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 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى الطوارىء 2019 الهندسة الطبٌة احمد ممدوح ابراهٌم لٌله  .102

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الباطنه التخصصى 2019 الهندسة الطبٌة هند رضا عبد الحمٌد الباز  .103

    مستشفى تمى االمدٌد المركزى 2019 الهندسة الطبٌة محمد عبدالباسط على  .104

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة عبدالمنعم محمد الجمال  .105

 75 1/8/2019 20/7/2019 مركز االورام 2019 الهندسة الطبٌة تسنٌم سمٌر محمد شحاته  .106

 75 1/8/2019 20/7/2019 مركز االورام 2019 الهندسة الطبٌة تسنٌم اشرف ٌوسف  .107

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الباطنه التخصصى 2019 الهندسة الطبٌة روان محمد المحالوى  .108

 75 1/8/2019 20/7/2019 مركز االورام 2019 الهندسة الطبٌة فٌروز محب عبدالعزٌز المكاوى  .109

 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى الطوارئ 2019 الهندسة الطبٌة مصطفى عبد هللا محمد سلٌمان  .110

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الجهاز الهضمى 2019 الهندسة الطبٌة محمد المحمدي مصطفى كامل الغمراوي  .111

 75 18/7/2019 6/7/2019 مركز االورام 2019 الهندسة الطبٌة ندى احمد محمود البدراوي  .112

 150 1/8/2019 6/7/2019 مستشفى الكبد المصري 2019 الهندسة الطبٌة اسراء عبد الفتاح الجمٌعً  .113

 75 18/7/2019 6/7/2019 مستشفى الطوارئ 2019 الهندسة الطبٌة خالد السٌد اسماعٌل احمد  .114

 75 1/8/2019 20/7/2019 مستشفى الطوارئ 2019 الهندسة الطبٌة علً ناصر غانم  .115
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